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,Â¡sredovisningen är upprättad i svenska kronoç SEK.

Verksamheten
Bostadsrättsftireningen har till ändmål att i bostadsrättsloreningens hus upplåta bostadslägenheter ftir permanent boende och
lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Föreningens verksamhet omfattar forvaltning av fastigheten Elektronen 5, vilken innehåller 203 st lägenheter, med adresserna
Hovslagarevägenl-29, samtFrestavägen18-26. Bostadsrättsloreningens hus harbyggnadsår 2018-2019.
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsfüretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
Fastigheten är fullvärdesfijrsäkrad hos TryggHansa. I foreningens fastighetsforsäkring ingår bostadsrättstillägg ftir foreningens
lägenheter.

Föreningens lägenheter ftirdelar sig enligt foljande:

Antal
Bostadslägenheter

203 st

Lokaler

1592m2
15l st

Garageplatser
Parkeringsplatser

15 st

Bilpool

1st

Laddplats
Total lägenhetsarea

lst
12.989 m2

Uthyrning av garageplatser sker via dotterfriretaget Dagsmejan Parkerings AIl, org.nr 559126-7652
Företagets säte är Sollentuna i Stockholm

Flerårsjämftirelse*
2019
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
.Årsavgift i snitt per m2lärBOA**
Driftskostnad i snitt per m2 BOA**

*Definitioner av nyckeltal,

** Enligt ekonomisk plan

se

7 817 001
24 670
863 s79 970
67,99
696
319

2018

2tl

2s4
0

881 029 966
26,17
0
0

2017

2016

0
0

0
0
5 501 000

356 887 20t
2,36
0
0

98,16
0
0

noter

Våisentliga händelser under räkenskapsåret
Försäljning av bostadsrätter har fortsatt under 2019 och vid årsskiftet var 202 av 203 bostadsrätter sålda. Den sista är såld i
januari 2020. Produktionen av bostäder och lokaler har fortsatt och bostäderna blev helt klara i december 2019. Visst arbete i
lokaler återstår och fÌirdigställs i början av 2020.

Medlemsinformation
Vid årets utgång hade füreningen2&9 medlemmar. I det fall medlemsantalet överstiget antalet bostadsrätter i ftireningen, kan det
bero på att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst, oavsett
antalet innehavare.

Styrelsen under verksamhetsåret
Patrik Rosén

Ordftirande

Styrelseledamot

Revisor

Vilhelm Risberg
Curt Marklund
Roger Roos
Stefan Lindbäck
Yvonne Hendler, Money Sverige AB

,/
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Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller styrelsens ledamöter, två i ftirening.

Fond ftir yttre underhåll
Enligt bostadsrättsforeningens stadgar ska minst 0,1 Yo av taxeringsvärdet avsättas till fond ftir yttre underhåIl. Om ftireningen i
sin resultaträkning gör avsättning i form av avskrivning på ftireningens byggnader, ska avsättning till fond flor yttre underhåll ftir
sanrma räkenskapsår minska i motsvarnade mån. Styrelsen loreslår att detta sker från 2020 dâL fastigheten tas i drift.

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Inbetalda insatser
Resultatdisposition enligt beslut av

Medlemsinsatser
230 599 000
356 606 000

Uppskrivn.-

underhåll

fond

kapital

0
0

0
0

0

0
0
24 670
24 670

avgifter
00
00

ftireningsstämma:
Reservering till fond for yttre underhåll
Ianspråktagande av fond for yttre underhåll

0
0

,Å¡ets vinst

Belopp vid årets utgång

587 205 000

0

Resultatdisposition
Förslag

till disposition

av foreningens vinst

Till ftireningsstämmans forfogande står
balanserad vinst

0
24 670
24 670

årets vinst

Styrelsen ftireslår att

i ny räkning överftires

24 670
24 670

Beträffande foreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterftiljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

,{
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RESULTATNÄXNTNC
Not
Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Övriga extema kostnader

J

Rörelseresultat

2019-01-01
2019-12-31
7 817 001
3t 387
7 848 388

2018-01-01
2018-12-31

2tt

254

2tt

2s4

0

-3 902 20t
-3 902 201

-351321
-35r 321

3 946 r87

-140 067

Resultat från fïnansiella poster
0

t60 215

4

t42 145

5

-4 063 662
-3 92r 517

270
-20 4t8
140 067

Resultat efter finansiella poster

24 670

0

Årets resultat

24 670

0

Resultat från andelar i koncernftiretag
Öwiga ränteintäkter och liknande resultaþoster
Räntekostnader
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BALANSNÄTNINC

2019-12-31

2018-12-31

6
7

261 84r 830
573 070 487
834 912 317

261 841 830
540 854 819
802 696 649

8

s0 000
50 000

50 000
50 000

834 962 317

802 746 649

232s 000
2 325 000

0
0

38 320
322 900

0
0

4997 889

t3 345 657

212 426
5 57t 535

13 356 345

Not

TILLGÅ.NGAR

Anläggningstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar
Mark
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernftiretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar
Varulager m.m.
Lager lägenhet

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Övriga fordringar

I

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 688

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

20 72t
20 721

tlq
ttg

926 972
64 926 972

Summa omsättningstillgångar

28 6t7 653

78 283 317

863 579 970

88t 029 966

SUMMATILLGÅNGAR
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BALANSNÄTNTNC

20t9-12-31

2018-12-31

587 205 000
587 205 000

230 599 000
230 599 000

0
6',70

0
0
0

587 229 670

230 599 000

260 930 232
91 875
261 022 107

265 000 000

265 000 000

4 242 768

235 000 000

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ä¡ets resultat

24 670

24
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder

l0

till lreditinstitut

Mottagna depositioner
Summa långfristiga skulder

0

Kortfristiga skulder
Skulder

till kreditinstitut

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernftiretag
Skulder

till intresseftiretag och gemensamt styrda ftiretag

Aktr¡ell skatteskuld
Öwiga skulder

Uppþna kostnader och ftirutbetalda intäkfer
Summa kortfristiga skulder

1l

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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4 200

0

24 437

71 150

22 919
l 10 000

0

489 720
43 347
10 390 802

244 000

0

t5 328 t93

146 689 201
3 426 615
385 430 966

863 579 970

88r 029 966
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NOTER
Not

1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämftirt med ftiregående

år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Ovriga tillgångø4 øvsdttningar och skulder
Ovriga tillgâtngar, avsättningar och skulder har värderats

till anskaffningsvärden om inget

annat anges nedan.

Intciktsredovisning
Intäkter redovisas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag ftir rabatter.
,Arsavgifter och hyror periodiseras i enlighet med avtal. Detta innebär att lorutbetalda avgifter och hyror redovisas som
ftirutbetalda intäkter. Räntor och utdelningar redovisas som en intäkt när det är sannolikt att ftireningen kommer att få
de ekonomiska ftirdelar som är ftirknippade med transaktionen.
Mat er iel I a anl ciggningst ill gångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag ftir ackumulerade avskrirmingar och
eventuella nedskrirmingar. Tillgångama skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nytdandeperiod ftirutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Byggnader, enligt komponentftirdelning, genomsnitt

100 år

Avskrivningar sker from 2020-01-01då samtliga byggnader är fürdigställda och slutbesiktade.

Finansiella tilgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Finqnsiella kosÍnqder
Finansiella kostnader består av räntekostnader och redovisas i den period den hänlor sig till. Den del av räntekostnaden
som avser ränta under produktionstiden ftir ny-, till- eller ombyggnad aktiveras. Kostnad for uttag av pantbrev beaktas
ej som finansiell kostnad utan aktiveras fordelat på byggnad och mark och skrivs av enligt principerna beskrivna under
materiella anläggningstillgångar.
I'arulager

till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt ftirst-in-Ítirst-ut, och nettoftirsäljningsvärde.
Nettoforsäljningsvärdet har beräknats till ftirsäljningsvärdet efter avdrag ftir beräknad forsäljningskostnad, varmed
Varulagret är värderat

hänsyn har tagits

till inkurans.

Inkomstskatt
En bostadsrättsforening är i normalfallet inte ftiremål for inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta
ftirvaltningsdomstolen är en bostadsrättsftirenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänflorliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäker samt i lorekommande fall, inkomster som inte är hänforliga till fastigheten.
Efter avräkning ftir eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 21,4%o ^ t

T
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not

2

Nettoomsättning

2019

Ä.rsavgifter

5 487 684

Hyresintäkter, lokaler

I

Hyresintäkter, p-platser/garage

3

Övriga externa kostnader
Driftskostnader
Fastighetsskatt

Försäkring
Ovriga externa kostnader

4

090
0
0

164

2lt

254

2019

2018

2 865 678
245 720

24 329
244 000

203 313
s87 490

16 848

20t

66 144
35t 321

2019

2018

t42 t4s
t42 t4s

270
270

2019

2018

4 063 662
4 063 662

20 418
20 418

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

26t 841 830
26t 841 830
261 84r 830

261 841 830
261 84t 830

Redovisat värde mark

261 84t 830
261 841 830

261 841 830
261 841 830

343 572 000
252 400 000

6t 000 000

Pågående nyanläggningar

2019-12-31

2018-12-3t

Ingående anskaffningsvärde

540 854 819
32 2t5 668
573 070 487
573 070 487

86397 s21
457 292
540 854 819
540 854 819

2019-12-31

2018-12-3t

Antal/Kap.

Redovisat

Redovisat

3 902

Not

2It

693 274
597 900

38 t43
7 817 001

Ovriga intäkter

Not

2018

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntor

Not

5

Räntekostnader och liknande resultatposter
Öwiga räntekostnader

Räntaharunder20l9 aktiverats med6.949.291 kr(fC år 11.938.738 kr)
Not

6

Mark

26

841 830

Tbxeríngsvürde
Taxeringsvärdet ftir foreningens fastigheter:
varav byggnader:

Not

7

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not

8

Andelari koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Dagsmej an Parkerings

559126-76s2

0

Säte

andel

o/o

värde

värde

50 000

s0 000

Stockholm

500
100,00%

50 000

s0 000

AB
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NOTER
Uppgifter om eget kapital och resultat
AB

Dagsmej an Parkerings

Not

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader lorsäking
Övriga forutbetalda kostnader

Not

10

till5

1l

år

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Förutbetald intäkt
Upplupen räntekostnad
Upplupen kostnad exploatering
Upplupen kostnad övrigt

Not

Not

12

13

14

2019-t2-3t

2018-12-31

212 426

0
10 688
10 688

2019-12-31

20t8-12-31

t6 97t 072
243 9s9 t60
260 930 232

r3 800 000
251 200 000
265 000 000

2019-12-31

20t8-t2-31

714 740

0

3 582 412

3 409 767

4 700 000
1 393 650

0
16 848

l0 390 802

3 426 615

2019-12-31

2018-12-3r

Fastighetsinteckningar
Spärrade bankmedel

267 173 000
0

265 173 000
rl 529 259

Eventualfürpliktelser

2019-12-31

2018-12-3t

Ställda säkerheter

Utställd garanti ftir blivande medlemmar

Not

91

0

Amortering efter 5 år

Not

Resultat

s0 426

212 426

Långfristiga skulder
Amortering inom2

Eget kapital

0
0

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansourslutning

t/
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NOTER

Stockholm 2020-

0?'25
Stefan Lindbäck

Ordforande

Curt Marklund

Min

ffi,w

Vilhelm Risberg
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Revisionsberättelse
Till

floreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Dagsmejan, org.nr 769631-7325

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jaghar utfiirt en revision av årsredovisningen für Bostadsrättsforeningen Dagsmejan for år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
forenlig med årsredovisningens öwiga delar.
Jag tillstyrker därfor att füreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden
Jag har utfürt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed

i

Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär
oberoende i fijrhållande till ftireningen 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

fiir mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fijr bedömningen av foreningens ftirmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan påverka
formågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskf alternativ

till

att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig gradav 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 fìir att en revision som utfÌirs 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 forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen. r¡ ,

v

Bostadsrättsforeningen Dagsmej an, org.nr

7

6963 I -7325

mo

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

¡

identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsâtgärder bland annat utifrån

tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en
grund for mina uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter är högre än flor en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, florfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är

.

skaffar jag mig en forståelse av den del av füreningens interna kontroll som har betydelse fiir min
revision for att utforma granskningsâtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte ftir att uttala mig om effektiviteten

o

i den interna konhollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten

i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

o

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

till betydande tvivel om fÌireningens formåga att
jag
fortsätta verksamheten. Om
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fÌista 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
fiir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller fiirhållanden göra att en forening inte
händelser eller fiirhållanden som kan leda

längre kan fortsätta verksamheten.

¡

utvärderarjag 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 für den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifrerat

ç
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra färfattningar
Uttalqnden

Utöver min revision av årsredovisningen har jagäven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Bostadsrättsftireningen Dagsmejan Tor är 2019 samt av forslaget till dispositioner beträffande
füreningens vinst eller forlust.
Jag tillstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt fürslaget

i forvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Grundför uttalanden
Jaghar utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till fijreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

fiir mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande füreningens vinst eller
ftirlust. Vid fiirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
forsvarlig med hänsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.
Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och fürvaltningen av ftireningens angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation är utformad så att bokfloringen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

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

e
.

foretagit någon âtgärd eller gjort sig skyldig
ersättningsskyldighet mot fiireningen, eller
på något annat sätt handlat

till

någon fiirsummelse som kan foranleda

i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om

ekonomiska fiireningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av fiireningens vinst eller färlust, och
därmed mitt uttalande om detta, àr att med rimlig gradav säkerhet bedöma om fÌirslaget är fÌirenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot ftjreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
fiirlust inte är fürenligt med bostadsrättslagen. ,X/
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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 ftirvaltningen och

ftirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och

överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir loreningens situation. Jag gär igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta for mitt uttalande

om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens fürslag till dispositioner beträffande
fÌireningens vinst eller fÌirlust har jag granskat om forslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen.

Luleå

2

revlsor
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