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Ärsredovisningenär upprdútad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bostadsrättsforeningen bildades under 2016 och kommer attvara verksam fran och med december 2018
Företagets säte är Sollentuna

i Stockholm

Flerårsjämftirelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

*Definitioner av nyckeltal,

2017

20t6

0
0

0
0

356 887 201

5 501 000
98,16

2,36
se

noter

Ägarfürhållanden
Föreningen ägdes vid årsskiftet till lika stora delar var av Lindbäcks ProjektAB, Org. nr 556955-4321, Lindbäcks
1 AIl, Org.nr 559032-4520 samt Lindbäcks Projektdelägare 2 AB, Org.nr 559032-4538 alla med säte i Piteå.
Overgripande koncernmoder ftir alla bolagen är Lindbäcks Group AB, Org. nr 556424-3508 med säte i Piteå.

Projektdelägare

Av årets inköp / forsäljning avser

0olo

I

100% foretag inom koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen har under 2017 füwäwat Elektronen 5 Fastighets AB och i samband med detta ftirvärvat fastigheten Elektronen 5
från det bolaget. Försäljning av bostadsrätter har fortsatt och vid årsskiftet var 169 av 203 bostadsrätter sålda. Produktion av
bostäder och lokaler har inletts 2017 ochkommer attvara fÌirdigställt hösten 2019. Första inflyttning innan årsskiftet 2018.
Under året har dotterbolag, Dagsmejan Parkerings AB bildats. Bolaget ska bedriva den kommande parkeringsverksamheten.
Medlemsinformation
Bostadsrättsftireningen har f.n. 3 medlemmar.

Förändringar i eget kapital
Medlemsinsatser
Belopp vid jämforelseårets ingång
enl fastställd balansräkning

Inbetalningar
Belopp vid årets utgång

c

5 400 000
3 050 000
8 450 000

Resultatdisposition
Förslag

till disposition

av ftireningens vinst

Till foreningsstämmans ftirfogande står
balanserad vinst

0
0
0

årets vinst

Styrelsen foreslår att

i ny räkning överftires

0
0

Beträffande foreningens resultat och ställning i öwigt hänvisas
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

till efterloljande

¡lI
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RESULTATNÄXNTNC

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Öwiga rörelseintäkter

2017-01-01

2016-02-23

2017-12-31

2016-12-3t

83 333
83 333

0
0

-t36
-r36

0
0

83 197

0

-83 r97

-83 197

0
0

Resultat efter finansiella poster

0

0

Årets resultat

0

o/

Rörelsens kostnader

Öwiga externa kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
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BALANSNÄTNTNC

2017-12-31

2016-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar
Mark

2

26t 84t 830

Pågående nyanläggningar

)

86 397 527
348 239 357

0

39
39

ttg
119

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernftiretag

100 000
100 000

4

Summa anläggningstillgångar

348 339 357

0
0

39

tt9

Omsättnin gstillgån gar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

8 547 844

s 461 881
5 461 881

Summa omsättningstillgån gar

8 547 844

5 461 881

3s6 887 201

5 501 000

8

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSNÄMVTNC

2017-12-31

2016-12-31

8 450 000
8 450 000

5 400 000

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

5

400 000

0
0
0

0

8 450 000

5 400 000

195 000 000

341 689 201

0
0
0

6 748 000
6 748 000

101 000
101 000

356 887 201

5 501 000

0
0

5

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernforetag
Summa långfristiga skulder

t46 689 201

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernforetag
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER

Notl

Redovisningsprinciper
.Å¡sredovisningen har for ftirsta gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l

A¡sredovisning och koncernredovisning (K3).

till K3 har bara füranlett ändrade redovisningsprinciper/omklassificering
till eget kapital, gällande inbetalda medlemsinsatser.

Overgången

skuld

av posten

forskotlkortfristig

Fordringør
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

þriga tillgångaa øvscittningar och skulder
Owiga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaftringsvärden om inget annat anges nedan.
Intciktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därftir
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs

for lämnade rabatter.
Mat er

i e IIa

anl dggnings

t i II

gångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffrringsvärde med avdrag lor ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod forutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Byggnader

100 år

Avskrivningar har ännu inte påbörjats i och med att det fortfarande är en pågående investering. Avskrivningar kommer
att ske enligt ovan.

Finansiella kostnqder
Finansiella kostnader består av räntekostnader och redovisas i den period den hänftir sig till. Den del av räntekostnaden
som avs€r ränta under produktionstiden ftir ny-, till- eller ombyggnad aktiveras. Kostnad for uttag av pantbrev beaktas
ej som finansiell kostnad utan aktiveras ftirdelat på byggnad och mark och skrivs av enligt principerna beskrirma under
materiella anläggningstillgångar.
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt for innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. ,/
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not

2

Mark
Inköp
Omklassificeringar

2017-12-31

2016-12-31

5 233 000

26t 841 830

0
0
0
0

261 841 830
261 841 830

0
0

256 608 830
261 84r 830

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Redovisat värde mark

Omklassificering vid forvärv aktier i Elektronen 5 Fastighets AB.
Fastigheten Sollentuna Elektronen 5 har forvärvats från det ftirvärvade dotterbolaget Elektronen 5 Fastighets AB till
bokfijrt värde 5 MSEK. Fastigheten har ett övervärde, vilket betalades i form av köpeskilling flor aktierna. I enlighet
med RedU9 Bostadsrättsforeningars ftjrvåirv av fastighet via bolag, så har byggnad och mark tilllorts 256 MSEK,
motsvarande övervärde som betalades i form av aktielikvid, med motsvarande minskning av värdet på aktierna i
dotterbolag.
Taxeríngsvärde

l0

Taxeringsvärdet for ftireningens fastigheter:

Not

3

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffüingsvärde

4

20t6-12-31
0

39

ttg

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

39

Andelari koncernf?iretag

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat

Redovisat

våirde
50 000

värde

50 000

0

100 000

0

Eget kapital
222 215

Resultat

50 000

0

0

0

Antal/Kap.
Säte

Elektronen 5 Fastighets AB
556897-s667
559126-7652

andel

I

Stockholm

Dagsmej an Parkerings AB

Stockholm

Dagsmej an Parkerings AB

Ingående anskaffningsvärde

Inköp
Omklassificeringar

256 708 830
-2s6 608 830

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Långfristiga skulder
Amortering ínom2

7o

000
100,00%
500
100,00%

Uppgifter om eget kapital och resultat
Elektronen 5 Fastighets AB

5

2017-12-31

86 358 408
86 397 s27
86397 527

Företag
Organisationsnummer

Not

0

39 l19

Inköp

Not

629 000

till5

år

Amortering efter 5 år

39 119

tlg

0

-319 294

0

100 000
100 000

0
0
0

2017-12-31

2016-12-3f

146 689 201
195 000 000
34t 689 201

0
0
0

i
,
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NOTER
Not

6

Ställda säkerheter

2017-12-31

2016-12-31

265 173 000

0

8 449 989

0

273 622989

0

Eventualfürpliktelser

2017-12-31

2016-12-31

Utställd garanti for blivande medlemmar

10 150 000
l0 150 000

0

Fastighetsinteckningar
Spärrade bankmedel
Summa ställda säkerheter

NotT

NotS

0

Koncernftirhållanden
Bolaget ägs till lika stora delar av Lindbäcks Projekf AB, Org.nr 556955-4321med säte i Piteå, Lindbäcks
Projektdelägare I AB, Org.nr 559032-4520 med säte i Piteå, Lindbäcks Projektdelägare2 AB, Org.nr 559032-4538
med säte i Piteå. Övergripande koncernredovisning upprättas av Lindbäcks Group AB, Org.nr 556424-3508 med säte i
Piteå.

Not

9

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Ì
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NOTER

Stockholm 2018-05-09

Isaksson

Stefan Lindbäck

Curt Marklund

Vilhehn Risberg

6"n Lö

Min

þ

Roger

zorc

revlsor
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Revisionsberättelse
Till

foreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Dagsmejan, org.nr 769631-7325

Rapport om årsredovisningen
U talanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen for Bostadsrättsftireningen Dagsmejanfür âr 2017.

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
2017 och av dess finansiella resultat ftjr året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
forenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därfor att füreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for

ftireningen.

Grundför uttalanden
Iaghar utfort 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 forhållande till foreningen 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 for mina

uttalanden.

Ovriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen for är 2016 har utlorts av en annan revisor vars uppdrag upphörde
fortid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 30 maj 2017 med omodifierade uttalanden i

i

Rapport om årsredovisningen.
Tidigare revisor har inte upprättat anmälan eller underrättelse enligt 8 kap. 8$ lag om ekonomiska
foreningar.
Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen flor bedömningen av fcrreningens flormåga 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 realistiskt alternativ till aft göranågot av detla.
d
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Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti for att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan fiirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

o

identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en
grund for mina uttalanden. Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter är högre än für en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

.

skaffar jag mig en ftirståelse av den del av floreningens interna kontroll som har betydelse for min
revision ftir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

¡

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som anvânds och rimligheten

i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

o

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens ftirmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningama 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 dafumet

ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att en forening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

o

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten fijr den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

El
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fürfattningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jagäven utftirt en revision av styrelsens fiirvaltning flor
Bostadsrättsforeningen Dagsmejan for fu 2017 samt av forslaget till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller forlust.
Jag tillstyrker att fttreningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och

bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskap såret.

Grundför uttalanden
Jaghar utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i florhållande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgf ort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller
forlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
ftirsvarlig med hänsyn till de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar für foreningens organisation och ftirvaltningen av föreningens angelägenheter.
Detta innefattar bland annat al| fortlöpande bedöma floreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation är utformad så att bokforingen, medelsftirvaltningen 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 flor att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o
.

foretagit någon âtgârd eller gjort sig skyldig
ersättningsskyldighet mot foreningen, eller
på något annat sätt handlat

till

någon forsummelse som kan fiiranleda

i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om

ekonomiska ftireningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av fürslaget till dispositioner av loreningens vinst eller forlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bcdöma om forslagct är florcnligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett forslag till dispositioner av floreningens vinst eller
forlust inte är forenligt med bostadsrättslagen. ¡/
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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 forvaltningen och
forslaget till dispositioner av ftireningens 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 fÌjrhållanden som är väsentliga fiir verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse for ftireningens situation. Jag gãr igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna âtgärder och andra fiirhållanden som är relevanta flor mitt uttalande

om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner beträffande
ftireningens vinst eller fiirlust har jag granskat om forslaget är fÌirenligt med bostadsrättslagen.

den25

8

revlsor
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