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Forvaltningsberattelse 

Foreningens verksamhet 

Foreningen har till andamal att framja 
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att 
i foreningens hus upplata bostadslagenheter 
under nyttjanderatt och utan t idsbegransning. 
Upplatelse far aven omfatta mark som ligger i 
anslutning till foreningens hus, om marken ska 
anvandas som komplement till bostadslagenhet 
eller lokal. 

Foreninsens fastishet, Sjofarten 27 i 
Stockholms kommun forvarvades 1973. 

Foreningens fastighet bestar av ett 
flerbostadshus pa adress Per Lindestroms Vag 
79-81. Fastigheten byggdes 1938 och har 
vardear 1938. 

Tomtrattsavtal finns till fastigheten Sjofarten 
27 da foreningen inte ager marken utan hyr 
den av Stockholms kommun via tomtratt. 

Tomtrattsavgalden ar per 2019-12-31, 42 Kkr. 
Avtalet ar fornyat och galler till och med 2027. 

Den totala byggnad~ytan uppgar till 644 kvm, 
varav 600 kvm utgor lagenhetsyta och 44 kvm 
lokalyta. I foreningen finns 3 parkeringsplatser 
och 2 garage. Foreningen hyr endast ut 
parkeringar till de boende. I dagslaget ar det ko 
till bade garage och parkeringsplatser. 

Lagenhetsfordelning 
6 st 1 rum och kok 
3 st 2 rum och kok 
3 st 3 rum och kok 

Av dessa lagenheter ar samtliga upplatna med 
bostadsratt. 

· Foreningen har inga uthyrda lokaler. 

Forsiikrins till fullvarde for byggnaden har 
foreningen tecknat hos Lansforsakringar. I 
avtalet ingar styrelseforsakring. 

Underhd/lsplan har foreningen tagit tram 
tillsammans med Stott Fastighetsteknik AB 
under 2020, vilken stracker sig i 20 ar. Planen 
uppdateras fortlopande. 
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Tidigare ars genomforda atgiirder Ar 
Malning, tvattstuga och torkrum 

Spolning stupror, rensning sandfang 
mm 

Beskarning trad 

Byte kodknappsats port 81 

Nytt staket pa tomten byggt 

Sakerhetsdorrar 

Ny tvattmaskin 

OVK 

Sotning oppna spisar 
Utvandig malning samt reparation 
av rotskador av samtliga fonster 
och balkongdorrar i lagenheter och 
allmana utrymmen 
Byggt uteplats 
Underhall fjarrvarmeanlaggning och 
radiatorer 
lnstallerat timers i tvattstugan 

Stamspolning 

Brandskyddskontroll 
Fasadtvatt och underhall av 
dilitationsfogar 
Energideklaration 

2013 

2013 

2013 
2013 
2014 
2016 
2016 
2017 
2017 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 
2019 
2019 

2019 

Forvaltninssavtal har inte Foreningen. 
Foreningen har endast serviceavtal pa 
fjarrvarmeanlaggningen med Fastighetsagarna. 
For den ekonomiska forvaltningen har 
foreningen avtal tecknat med Simpleko AB. 

Bostadsriittsforeninsen registrerades · 
1972-12-29 hos Bolagsverket och foreningens 
ekonomiska plan registrerades 1972-12-29. 
Foreningens nuvarande gallande stadgar . 
registrerades 2017-11-06. Styrelsen har sitt 
sate i Stockholms kommun. 

Foreninsens skattemiissisa status ar att betrakta 
som ett akta privatbostadsforetag 

Foreningen ar ej medlem i nagon forening. 

Brf Dagslandan nr 5 702002-9190 

'" ,~ 



Med lemsi nformation 

Medlemmor i foreningen uppgick vid arets 
borjan till 16 medlemmar. Nytillkomna 
medlemmar under aret lir 1. Antalet 
medlemmar som avgatt under aret ar 1. 
Medlemsantalet i foreningen vid arets slut ar 
16. Under aret har 1 overlatelse skett. 

Vid lagenhetsoverlatelser debiteras koparen en 
overlatelseavgift pa f n 1190 kr. 
Pantsattningsavgift debiteras ki:iparen med f n 
476 kr. 

Styrelsen har sedan ordinarie fi:ireningsstamma, 
2020-06-08 och darmed pafi:iljande 
styrelsekonstituering haft fi:iljande 
sammansattning: 

Johan Bostrom Heiskala 
Maja Morata 
llonVejde 
Marcus Lindqvist 

ledamot/ordf. 
ledamot/kassor 
ledamot/sekr. 
ledamot 

Till revisor har Catrin Moberg, KPMG 
Revisionsbyra valts, Till internrevisor har Freja 
Nordquist valts. 

Va/beredningen bestar av Hampus Bejni:i och 
Martin Lundgren. 

Styrelsesammontriiden som protokollfi:irts 
under aret har uppgatt till 10 st. Dessa ingar i 
arbete med den kontinuerliga fi:irvaltning av 
fi:ireningens fastighet som styrelsen under aret 
arbetar med. Fi:ireningens firma har tecknats av 
tva ledami:iter i fi:irening. 

Handelser under rakenskapsaret 

Den underhallsplan som togs tram tillsammans 
med Stott Fastighetsteknik AB 2016 har 
uppdaterats under aret tillsammans med 
samma leveranti:ir. Darmed har fi:ireningen en 
uppdaterad UH-plan fi:ir kommande 20 ar. 
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Fllrenlngens resultat f6r ar 2020 ar en vinst. 
Underskottet beror pa mlnskade underhalls-
kostnader for aret. 

I resultatet Ingar avskrivningar vilket ar en 
bokfi:iringsmassig vardeminskning av 
foreningens fastighet och den posten paverkar 
inte fi:ireningens likviditet. 

Tittar man pa fi:ireningens likviditetsflode som 
daremot aven innefattar investeringar samt 
finansieringsdelen i form av Ian och upplatelser 
har fi:ireningen ett positivt kassaflode. I 
kassaflodesanalysen aterfinns mer information 
om arets likviditetsflode. 

Arsavgifterna har under aret hi:ijts med 8% 
fr.o.m. 1 april 2020. 

Underhd/1 av fastigheten som genomfi:irts under 
verksamhetsaret och dar hela kostnaden 
belastat resultatet for verksamhetsaret: 

Genomford dtgiird Kkr 
Renovering garagedorrar 
Uppdatering av underhallsplan 
Avhjalpning fukt pa vinden, taklucka 

16 
8 
15 

Planerat underhdllsbehov av fi:ireningens 
fastighet beraknas till 40 Kkr, se nedan. Till det 
planerade underhallet samlas medel via arlig 
avsattning till fi:ireningens yttre underhallsfond 
enligt underhallsplan. Fonden for yttre 
underhall redovisas under bundet eget kapital i 
balansrakningen. 

nerad atgiird Kostnad/Kkr. 

Up 
forutsattningar for sakert 
arbete standard 

(µ\,~ 
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Forandring Eget kapital 

ln_betalda Vttre fond Balanserat Arets Totalt 
insatser resultat resultat 

Belopp vid arets ingang 
Avsattning till yttre fond 

Balanseras i ny rakning 

Arets resultat 
Belopp vid arets utgang 

Flerarsoversikt 

Nettoomsattning, Kr 
Resultat efter finansiella poster, Kr 

Soliditet, % 
Genomsnittlig arsavgift per kvm 
bostadsrattsyta, kr 
Lan per kvm bostadsrattsyta, kr 
lnsats per kvm bostadsrattsyta, kr 
Genomsnittlig skuldranta, % * 

33443 

33443 

573 915 -1033 500 
174320 -174 320 

-73 722 

748 235 -1281542 

517 820 490152 

5 527 -73 722 

32,9 32,8 

816 755 

3157 3177 
56 56 

1,60 1,86 
177,5 168,6 

-73 722 

73 722 
5 527 
5527 

476660 
-1409 

26,8 

755 

3182 
56 

2,10 
160,0 

-499864 

5 527 
-494337 

474239 
-372 735 

-26,6 

755 

3182 
56 

2,21 
152,0 Fastighetens belaningsgrad, % ** 

• Genomsnittlig skuldranta definieras som bokfiird kostnad for lanerantor i fiirhallande till genomsnittliga fastighetslan. 
*' Fastighetens belaningsgrad definieras som fastighetslan i fiirhallande till fastighetens bokfiirda varde. 

Resultatdisposition 

Fi:irslag till behandling av fi:ireningens 
resultat: 
Balanserat resultat 
Arets resu I tat 

Styrelsen fi:ireslar att: 
Till yttre fond avsatts 
I ny rakning i:iverfi:ires 

481283 
-183 611 

-3,0 

755 

2 849 
56 

2,33 
129,5 

-1281542 
5 527 

-1276 015 

174320 
-1450 335 
-1276 015 

Betraffande foreningens resultat och stallning i ovrigt hanvisas till efterfoljande resultat- och balans-
rakning, kassaflodesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor dar ej annat anges. 
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RESULTATRAKNING 2020-01-01 2019-01-01 
Not 2020-12-31 2019-12-31 

Rorelsens intlikter m.m. 
Arsavgifter och hyresintakter 2 517 820 474 613 
Ovriga roreiseintakter 3 0 15 540 
Summa rorelsens intakter m.m. 517 820 490153 

Rorelsens kostnader 
Driftkostnader 4 -321840 -370 555 
Ovriga externa kostnader 5 -72 948 -69187 
Personalkostnader 6 -20 370 -22 341 
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar -66 372 -66 372 
Summa rorelsens kostnader -481530 -528455 

Rorelseresultat 36290 -38 302 

Resultat fran finansiella poster 
Rantekostnader -30 763 -35 420 

Summa finansiella poster -30 763 -35 420 

Resultat efter finansiella poster 5527 -73 722 

Arets resultat 5527 -73 722 

6/13 Brf Dagslandan nr 5 702002-9190 



BALANSRAKNING 2020-12-31 2019-12-31 
Not 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiella anlaggningstillgangar 
Byggnader och tomtratt 7 1067 343 1130 341 

lnventarier, verktyg och installationer 8 18176 21550 

Summa materiella anlaggningstillgangar 1085 519 1151891 

Finansiella anlaggningstillgangar 
Andra langfristiga fordringar 2000 2000 

Summa finansiella anlaggningstillgangar 2000 2000 

Summa anlaggningstillgangar 1087 519 1153891 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

800 0 

Ovriga fordringar 
7204 6282 

Fi:irutbetalda kostnader och upplupna intakter 9 41820 40775 

Summa kortfristiga fordringar 49824 47057 

Kassa och bank 
365 656 324 209 

Summa omsattningstillgangar 415 480 371266 

SUMMA TILLGANGAR 
1502 999 1525157 

I 

/ 
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BALANSRAKNING 2020-12-31 2019-12-31 
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapltal 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 33443 33443 
Yttre fond 748 235 573 915 

Summa bundet eget kapital 781678 607 358 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -1281542 -1033 500 
Arets resultat 5 527 -73 722 

Summa fritt eget kapital -1276015 -1107 222 

Summa eget kapital -494337 -499 864 

Ungfristiga skulder 10 
Skulder till kreditinstitut 304 960 1894107 
Summa liingfristiga skulder 304960 1894107 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av langfristiga·skulder 1589147 12000 
Leverantorsskulder 14448 21802 
Aktuell skatteskuld 1562 710 
Ovriga skulder 0 6063 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 11 87 219 90339 
Summa kortfristiga skulder 1692376 130 914 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1502 999 1525157 

8/13 Brf Dagslandan nr 5 702002-9190 



KASSAFLODESANAL VS 2020-01-01 2019-01-01 
2020-12-31 2019-12-31 

Den lopande verksamheten 
Ri:irelseresultat 36290 -38 302 
Avskrivningar 66 372 66372 
Erlagd ranta -30 763 -35 420 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 
fore forandringar av rorelsekapital 71899 -7 350 

Kassaflode fran forandringar av rorelsekapital 
Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar -800 0 
Minskning(+)/i:ikning(-) av fordringar -1967 -12 817 
Minskning(-)/i:ikning(+) av leverantorsskulder -7 354 682 
Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder -8 331 12006 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 53447 -7479 

Finansieringsverksamheten 
Amortering langfristiga Ian -12000 -3000 

Kassaflode fran finansieringsverksamheten -12000 -3000 

Forandring av likvida medel 41447 -10479 
Likvida medel vid arets borjan 324209 334 688 

Likvida medel vid arets slut 365656 324209 
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NOTER 

Not 1 Redovlsnlngsprlnclper 

Redovlsnln,sprinclper 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och 
Bokffiringsnamndens allmanna rad (BFNAR 2016:10) om arsredovisning i 
mindre fllretag. Principema ar ofllrandrade jamfort med foregaende Ar. 

Redovisningsprinciperna ar oforandrade i jamforelse med foregaende ar forutom den delen av rnreningens 
langfristiga skulder som ar f<)remal for omforhandling inom 12 manader fran rakenskapsarets utgang. Dessa 
redovisas fr.o.m. 2020 som kortfristig skuld. Jamforelsearets siffror har inte raknats om. 

Viirderinssprinciper m.m. 

Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

Materiel/a anliiaanlnsstllladnsar 

Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde med avdrag for ackumulerad vardeminskning 
och eventuella nedskrivningar. Tillgangarna skrivs av linjart over tillgangamas nyttjandeperiod. 

Byggnad 
Fastighetsforbattring 
Tvattstuga 
Vanneanlaggning 
Stambyte 
Tak 
lnventarier 

Finanslella Instrument 

1,50% 
20,00% 

3,36% 
5,00% 
2,50% 

20,00% 
10,00% 

Revisoremas branschorganisation, FAR har kommit med ett uttalande, RevU 18, som syftar till att fa en 
enhetlig praxis vad galler redovisning av Ian i bostadsrattsforeningar. Skulder som forfaller till betalning 
altemativt villkorsandras nastkommande rakenskapsAr ska redovisas som kortfristiga i sin helhet oavsett om 
syftet ar att lanen ska forlangas under manga ar framover eller ej. 

Fastlghetsskatt/fastighetsavgl(t 
Foreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift for bostadsdelen som antingen ar ett fast 
belopp per lagenhet eller 0,3 % av taxeringsvardet for bostadsdelen. Det lagsta av dessa varden utgor 
foreningens fastighetsavgift som for rakenskapsaret ar 1 429 kr per lagenhet. For lokaler betalar foreningen 
en statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvardet pa lokaldelen. 

Yttre Fond 

Enligt bokforingsnamndens allmanna rad, ska reservering for framtida underhall redovisas under bundet eget 
kapital. Avsattning till fonden sker, utifran foreningens stadgar, genom en arlig omforing mellan fritt och 
bundet eget kapital. lanspraktagande av fonden for planerat underhall sker pa samma satt. 

Noter till resultatraknlngen 

Not2 Arsavglfter och hyreslntakter 2020 2019 

Arsavgifter bostader 480 063 453144 
Hyresintakt lokaler 2400 0 
Hyresintakter parkering 31507 21480 
Ovriga intakter 3850 -11 
Summa arsavglfter och hyreslntiikter 517 820 474 613 

Not3 Ovrlga rorelseintakter 2020 2019 

Ovr ersattn och intakter 0 15 540 
Summa iivrlga rorelselntakter 0 15 540 
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NOTER 

Not4 Driftkostnader 2020 2019 

Fastighetsskotsel, grundavtal 0 0 

Fastighetsel 18 952 21268 
Fjarrvanne 103 257 112 605 
Vatten 17 924 20556 
Sophamtning 18074 14 717 
Tomtrattsavgalder 41800 41800 
Reparationer och underhAII 74878 110284 
Forsakringspremier 14925 14489 
Fastighetsskatt/avgift 18 868 18244 
Kabel-TV 3473 3422 
Cvriga driftkostnader 9 689 13170 

Summa drlftkostnader 321840 370 555 

Nots Cvrlga extema kostnader 2020 2019 

Ekonomisk forvaltning 42 536 37464 
Revisionsarvode 13 250 13 500 
Konsultarvoden 9500 11875 
Kostnader for styrelsemoten 1948 3 354 
Cvriga extema kostnader 5714 2994 
Summa ovriga externa kostnader 72948 69187 

Not6 Personalkostnader 2020 2019 

Styrelsearvoden 15 500 17000 
Sociala avgifter 4870 5 341 
Summa personalkostnader 20370 22341 

Noter till balansriikningen 

Not7 Byggnad och tomtratt 2020-12-31 2019-12-31 

lngAende anskaftningsvarde 3 075130 3 075130 
UtgAende ackumulerade anskaftningsvarden 3 075130 3 075130 
lngAende avskrivningar -1944 789 -1881 791 
Arets avskrivningar -62 998 -62 998 
UtgAende ackumulerade avskrivningar -2007787 -1944 789 

UtgAende redovisat varde 1067 343 1130341 

Redovisat varde byggnader 1067 343 1130 341 
Summa redovisat varde 1067343 1130341 

T axerinssvorde 
Taxeringsvardet fOr fOreningens fastigheter. 13 772 000 13 772000 
varav byggnader. 5 856 000 5 856000 

Mt..Jfl'(IJ\ 
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NOTER 

NotB lnstallatloner 2020-12-31 2019-12-31 

lngAende anskaffningsviirde 33 735 33735 

UtgAende ackumulerade anskaffnlngsvarden 33735 33735 

lngAende avskrivningar -12185 -8 811 

Arets avskrivningar -3374 -3374 

UtgAende ackumulerade avskrlvnlngar -15 559 -12185 

UtgAende redovlsat varde 18176 21550 

Not9 Forutbetalda kostnader och upplupna lntakter 2020-12-31 2019-12-31 

Fastighetsforsiikring 14256 13 601 

Kabel-tv 871 869 

Tomtrattavgald 10450 10450 

Ovriga forutbetalda kostnader 16243 15 855 

Summa fOrutbetalda kostnader och upplupna lntakter 41820 40775 

Not10 L.lngfrlstlga skulder 2020-12-31 2019-12-31 

Amortering/villkorsandring inom 2 till 5 Ar 48000 48000 

Amortering/villkorsandring efter 5 ar 256 960 1846107 

Summa IAngfrlstlga skulder 304960 1894107 

Kredltglvare Vlllkorsandring Ranta% Amorterfng Skuld per 
2021 2020-12-31 

Stadshypotek 2021-02-11 1,05 200000 

Stadshypotek 2022-07-30 1,44 12000 316 960 

Stadshy~tek 2021-02-15 1,05 1377147 

Summa 12000 1894107 
Kortfristis de/ av ldns(ristlgaskulder. 
Amortering 2021 -12 000 
Un for vlllkorsandrinl! under 2021 -1577147 
Summa IAnprist111a skulder 304960 

Not11 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 2020-12-31 2019-12-31 

Forutbetalda hyror/avgifter 49441 50401 
Upplupna rantekostnader 2920 3920 
Upplupna varmekostnader 13 733 16060 
Upplupna revisionskostnader 13 500 13500 
Ovriga upplupna kostnader 7 625 6458 
Summa upplupna kostnader och fOrutbetalda lntakter 87 219 90339 
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NOTER 

Ovrlga noter 

Not 12 Stlllda sllkerheter 

Fastlghetslntecknlngar 
Summa stlllda slkerheter 

Not 13 Handelser efter rakenskapsirets utging 

2020-12-31 

2 420 000 
2 420 000 

2019-12-31 

2 420000 
2 420 000 

Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 f0ljer foreningen handelseutvecklingen noga och vidtar Atgarder for 
att minimera eller eliminera pAverkan pA foreningens verksamhet. Ftireningen har till dags dato inte markt av 
nigon betydande piverkan pi verksamheten frAn coronaviruset. 

Stockholm 2021·015', {~ 

cJJ~ 
VAr revisionsberattelse har lamnats den I/ b 2021. 

~~-t!,:!~~ 
Extern revisor Intern revisor 
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Revisionsberatte se 
TIii fflreningsstAmman I Brf Dagsllndan nr 5, org. nr 702002-9190 

Rapport om Arsredovlsningen 
Uttalanden 
Vi har utftlrt en revision av 6rsredovlsnlngen fflr Brf Dagsllndan nr 5 fOr 6r 2020. 
Enligt v6r uppfattnlng har 6rsredovlsningen upprlttats I enllghet med 6rsredovisnlngslagen och ger en I alla vasentllga avseenden rattvlsande 
bild av fflrenlngens flnanslella stallnlng per den 31 december 2020 och av dess flnanslella resultat och kassaflOde fOr Aret enllgt 6rsredovis-
nlngslagen. FOrvaltnlngsberlttelsen ar fOrenllg med 6rsredovlsnlngens Ovriga delar. 
Vi tillstyrker dlrfOr att ftlrenlngsstamman faststaller resultatrlknlngen och balansrlknlngen. 

Grund for uttalanden 
Vi her utftlrt revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (ISA) och god revislonssed I Sverige. Vllrt ansvar enllgt dessa standarder 
beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende I fOrhllllande till fflreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt 
fullgjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi her inhamtat ar tillrlckllga och andamlllsenllga som grund fOr vllra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Detar styrelsen som her ansvaret for att Arsredovisningen upprattas 
och att den ger en rlttvisande bild enligt Arsredovisnlngslagen. Sty-
relsen ansvarar aven fOr den intema kontroll som den bedOmer ar 
nOdvlndig fflr att upprltta en llrsredovisning som lnte innehAller 
nllgra vasentllga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentlig-
heter eller misstag. 

Revisoms ansvar 
VAra mAI ar att uppnll en rimllg grad av slkerhet om huruvida Arsre-
dovisningen som helhet inte inneMller nAgra vasentllga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag, och att lamna 
en revisionsberlttelse som innehAller vllra uttalanden. Rlmlig saker-
het ar en hOg grad av sakerhet, men ar ingen garanti fflr att en revis-
ion som utfflrs enllgt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sAdan finns. Felak-
tigheter kan uppstA pll grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOr-
vantas p6verka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 
grund i llrsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdOme 
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedOmer vi riskema for vasentliga felaktigheter i 
Arsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller 
misstag, utformar och utfflr granskningsAtgarder bland annat ut-
ifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga 
och andamAlsenliga tor att utgOra en grund tor vAra uttalanden. 
Risken fOr att inte upptacka en vasentlig felaktighet till toljd av 
oegentligheter ar hOgre an fOr en vasentlig felaktighet som beror 
pll misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, fOrfalskning, avsiktliga uteUlmnanden, felaktig inform-
ation eller llsidosattande av intern kontroll. 
skaffar vi oss en fOrstAelse av den del av fOreningens intema 
kontroll som her betydelse for vAr revision for att utforma 
granskningsAtgarder som ar lampliga med hansyn till omstan• 
dighetema, men lnte tor att uttala oss om effektiviteten i den in-
tema kontrollen. I 
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Vid upprattandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedOrn-
ningen av fflreningens fflrmAga att fortsatta verksamheten. Den upp-
lyser, nar s6 ar tillampligt, om fOrhllllanden som kan pllverka fOr-
mAgan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilllmpas dock inte om be-
slut her fattats om att aweckla verksamheten. 

utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som an-
vands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhOrande upplysningar. 
drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander an-
tagandet om fortsatt drift vid upprlittandet av Arsredovisningen. 
Vi drar ocksll en slutsats, med grund i de inhamtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nAgon vasentlig oslikerhetsfak-
tor som avser sAdana hilndelser eller fOrhllllanden som ken 
leda till betydande tvivel om fOreningens tormllga at! fortslitta 
verksamheten. Om vi drar slutsa1sen att det finns en vlisentlig 
osalcerhetsfaktor, mllste vi i revisionsberlittelsen fflsta uppmlirk-
samheten pll upplysningama i llrsredovisningen om den vlisent-
liga oslikerhetsfaktom eller, om sAdana upplysningar lir otill-
rackliga, modifiera uttalandet om llrsredovisningen. Vllra slut-
satser baseras pA de revisionsbevis som inhlimtas fram till da-
tumet for revisionsberlittelsen. Dock ken framtida hlindelser el-
ler fOrhAllanden gOra att en fOrening inte llingre klin fortslitta 
verksamheten. 

utvarderar vi den Overgrlpande presentationen, strukturen och 
inneMllet i Arsredovisningen, dliribland upplysningama, och om 
llrsredovisningen llterger de undertiggande transaktionema och 
hlindelsema pll ett slitt som ger en rattvisande blld. 

Vi mllste informera styrelsen om bland annat revislonens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi mllste ocksll in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de 
eventuella betydande brister i den intema kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt !agar och andra ftirfattningar 
Uttalanden 
UtOver vllr revision av llrsredovisnlngen har vi aven utfOrt en revision av styrelsens fOrvaltnlng fOr Brf Dagslilndan nr 5 fOr Ar 2020 samt av 
fOrslaget till dispositioner betraffande fOrenlngens vinst eller fOrlust. 
Vi tillstyrker att fOreningsstamman behandlar fOr1usten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberllttelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet 
fflr rllkenskapsllret. 

Grund for uttalanden 
Vi har utfOrt revtsionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enllgt denna beskrivs nllrmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar obero-
ende i fOrhAllande till fflreningen enligt god revlsorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vM yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi her inhamtat !Ir tillrllckllga och andam61senliga som grund fOr vAra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det !Ir styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner be-
trllffande fOreningens vinst eller f0r1ust. Vid fOrslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen ar fOrsvar-
lig med hllnsyn till de krav som fOreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker st!lller pA stor1eken av fOreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt. 

Revisoms ansvar 
VArt m61 betrllffande revisionen av fOrvaltningen, och dllrmed vM ut-
talande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en 
rimlig grad av sakerhet kunna bedOma om nAgon styrelseledamot i 
nAgot vasentligt avseende: 

fOretagit n6gon Atgllrd eller gjort sig skyldig till n6gon fOrsum-
melse som kan fOranleda ersattningsskyldighet mot fflreningen, 
eller 
pA nAgot annat satt handlat i strid med bostadsrllttslagen, till-
lampliga delar av lagen om ekonomiska fOreningar, Arsredovis-
ningslagen eller stadgama. 

V6rt m61 betr!lffande revislonen av fOrslaget till dispositioner av fOre-
nlngens vinst eller fOrlust, och darmed vM 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 revlsionssed i Sverige alltid kommer 
att upptacka 6tgarder eller fOrsummelser som kan fflranleda ersatt-
ningsskyldighet mot fOreningen, eller att ett fOrslag till dispositioner 
av fOreningens vinst eller f0r1ust inte ar fOrenligt med bostadsrllttsla-
gen. 

Solna den 1 juni 2021 

Catlin Moberg 
Auktoriserad revisor 
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Styrelsen ansvarar tor fOreningens organisation och fOrvaltningen av 
fOreningens angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fort!O-
pande bedOma fOreningens ekonomiska situation och att tillse att fOr-
eningens organisation !Ir utformad s6 att bokfOringen, medelsfOrvalt-
ningen och fOreningens ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontroll-
eras pA ett betryggande satt. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander 
vi professionellt omdOme och har en professionellt skeptisk install-
ning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och fflr-
slaget till dispositioner av fOreningens vinst eller f0r1ust grundar sig 
framst p6 revisionen av rllkenskapema. Vilka tillkommande gransk-
nings.\tgarder som utfOrs baseras p6 vAr professionella bedOmning 
med utg6ngspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar 
granskningen p6 s6dana Atgarder, omr6den och f0rh611anden som ar 
vasentliga fOr verksamheten och dllr avsteg och Overtradelser skulle 
ha sarskild betydelse fOr fflreningens situation. Vi g6r igenom och 
provar fattade beslut, beslutsunder1ag, vidtagna 6tgarder och andra 
fOrh6llanden som ar relevanta fOr v6rt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som under1ag for vM uttalande om styrelsens fOrslag till disposit-
ioner betraffande fOreningens vinst eller f0r1ust har vi granskat om 
fflrslaget !Ir fOrenligt med bostadsrllttslagen. 
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