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Foreningens verksamhet

Tidigore

drs

Ar

genomf iirdo dtgiirder

2079

Renovering av hyreslSgenheter

Foreningen har till iindamil att frimja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i fcireningens hus upplSta bostadsldgenheter
u nder nyttja nderitt och uta n tid sbegrd nsnin g.
UpplStelse fir iven omfatta mark som ligger i
anslutning till frireningens hus, om marken ska
anvindas som komplement till bostadsligenhet
eller lokal.

ComHem Bredband &

W basutbud

20L9

Genomf6rd kalibrering av

20L8

vErmeanliiggning
Tv6ttstugef 6rbittringar

2078

UnderhSllsmllning trapphus

2077

Mindre underhill av hyresEgenheter

20t7
20t7

lnstallation nya rykelplatser
Fdreningens fostishet, Danviksklippan 3 i
Stockholms kommun f6rvSrvades 2011-12- 16.

Killarrenovering med ommilning, 13 st
nya frirrSd, ny toalett & minikok

Foreningens fastighet bestir av ett
flerbostadshus pi adress HdstholmsvSgen 77.
Fastigheten byggdes 1945 och har virdeir
1960.

20t7

F6rbdttring fastighetens grund och

20L7

g6rdsplan
Stambyte plan 1 - kdllarphn

Den totala ligenhetsytan uppgir till 2326 kvm.
I foreningen finns fyra parkeringsplatser.
Fcireningen hyr endast ut parkeringar till de
boende.

2076-t7

Nya Escylindrar och huvudnycklar

20t6

Rivning av skorsten i pannrum

20t6

Byte av stupr6r

2076

20t5

Renovering takterrass

Llgenhetsfrirdelning
9 st 1 rum och krik

Rivning matkillarf

79 st2 rum och kok
10 st 3 rum och kok
8 st 4 rum och ktik
Av dessa lSgenheter 5r 42upplltna med
bostadsritt och 4 med hyresritt.

tirrid

201.5

Milning av trapphus och tviittstuga

20t4

Stambyte

20t3

EFstamrnar utbytta

2013

FOnsterbyte

20t2

ilruaftnirrgs,antol avseende teknisk forvaltning
och fastighetssk6tsel har foreningen tecknat
med NKG AB. F6r den ekonomiska
f6rvaltningen har f6reningen avtal tecknat med
Simpleko AB.
F

Foreningen har inga uthyrda lokaler,
Fdrsd}ring till fullvirde har f<ireningen tecknat
hos Gjensidige- I avtalet ingir
styrelsefrirsikring samt bostadsrdttstilligg for
samtliga l5genheter.

Bostodsr dttsf dreningen registrerad es

1999-05-31 hos Bolagsverket och f6reningens
Teknisko fukimingren av fastigheten, vitken
togs fram i samband med ktipet 2011, anvinds
som underlag for de underhillsitgirder som
utforts och planeras. Planen stricker sig fram
till itr 2027 och kommer att erslttas av en

ekonomiska plan registrerades 2O7!-t2-13.
Foreningens nuvarande gillande stadgar
registrerades 2018-08-31.
Foreningen har sitt sdte i Stockholm.

underhillsplan.

F

ilreningens skattem:assiga statu s 5 r a tt bet
som ett iikta privatbostadsforetag.

ra

kta

Foreningen dr idag medlem i

h
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Medlemsinformation
Medlemmar i f6reningen uppgick vid irets
borjan till 6O medlemmar. Nytillkomna
medlemmar under iret 5r 5. Antalet
medlemmar som avgitt under iret ir 7.
Medlemsantalet i ftireningen vid irets slut
58. Under iret har 5 tiveditelser sketl

Avgiftssdnkning med fem procent har
genomfcirts fr o m 1 juli 2O2O for samfliga
bostadsr5ttslgare.
Fdreningerls raultot for Ar 2O2O ir en fcirlust.
Resultatet tor ir 2O2O 5r simre In resultatet
for ir 2079. Foriindringen beror delvis pi
hogre kostnader fcir reparationer och underhill
under iret.

Ir

Vid ligenhetsoverliitelser debiteras koparen en
overlitelseaveift pi f n 1 190 kr.
Pantsittningsavgift debiteras k6paren med f n
479 kr.

Rintekostnaden har under 5r 2O2O minskat
vilket beror pi att totala rdntevillkoren har en
lSgre procentsats 5n tidigare och att vi har
amorterat 200 tkr.

StVelsen har sedan ordinarie foreningsstdmma,
I resultatet ingir avskrivningar vilket iir en
bokfriringsm5ssig virdeminskning av
foreningens fastighet och den posten piverkar
inte frireningens likviditet.

2020-06-76 och dirmed pif<iljande
styrelsekonstituering haft foljande
sammansittning:
Jane Jonsson Melgar

ledamoVordf.
ledamot/kassor
ledamot/sekr.
ledamot
ledamot

Hannes Frykholm
Louise Thilander
Caspian Rehbinder
Lars Svedenstedt
Jessica Gullstrom
Adam Tickle

Illl revisr har Marcus

Tittar man pi foreningens likviditetsflbde som
Sven innefattar finansieringsdelen i form av

lin

och upplStelser har f6reningen ett negativt
kassafltide. I kassafltidesanalysen Sterfinns mer
information om Srets likviditetsfldde.

suppleant
suppleant

Uttdrlrhfiil av fastigheten som genomforts under
verksamhetsiret och diir hela kostnaden
belastat resultatet f<ir verksamhetsiret:

Petersson,

PricewaterhouseCoopers Revisionsbyri valtsValberedningan har bestir av Jacob Nordfors

och Margareta Forss W5rja.

Genomfbrd dtgtird

Styrelxumnnntrfun som protokollf rirts
under iret har uppgitt till 11 st. Dessa ingir

Forbittring av utemi$tl
Slipning & polering av entr6- och
trapphusgofu

i

det arbete med den kontinuerliga forvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under Sret
arbetar med. Foreningens firma har tecknats av
Jane Jonsson Melgar och Lars Svedenstedt.

Kkr
94

213

Plonerot underhdltsbehov av fcireningens

fastighet frir det kommande 6ret framgir i
tabellen nedan. Till det planerade underhillet
samlas medel via Srlig avsittning till
foreningens yttre underhillsfond med minst 0,3
% av taxeringsvSrdet p5 fastigheten. Fonden
f6r yttre underhill redovisas under bundet eget
kapital i balansrSkningen.

Hindelser under rikenskaps6ret
Under rikenskapsiret har ftireningen
genomfrirt slipning och polering av entr6- och
trapphusgolv samt genomfrirt
utemilj<iftirbSttring med nyplantering och

Ar

Kkr

Nya sikerhetsd6rrar

2027

650

Postboxar i entrd

202L

50

Hissrenovering

2027

100

Planerod dtgiird

f5llning av dod alm.
En ny webplattform har ersatt frireningens

tidigare web.

I

to.
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Forindring Eget kapital
lnbetalda
insatser

Belopp vid Arets inglng
Resultatdisp enl stimma:

UpplStelse-

avgifter

64578L71 9686736

Balanserat

Yttre fond

resultat

927AOO

Balanseras i ny rSkning

Arets resuttat
Belopp vid irets utgeng

&578771

9

686736 1107000

Totalt

-5075728 -266672

180000

Avsittning till yttre fond
anspriktagande yttre fond

Arets
resultat

6s849507

-180 000
-266 672

266 672
-557 367

-557 367

-55224@

-557 367

69 292140

FlerArsoversikt
2020

2079

2078

2077

2076

2 141

2 166

2205

2291

2227

Resultat efter finansiella poster, Kkr

-557

-267

120

-'t 043

-761

Soliditet, %

76.1

76,1

71,6

66,7

65,7

Genomsnittlig irsavgift per kvm
bostadsrAttsyta, kr

736

774

785

815

815

Lin per kvrn bostadsrittsyta, kr

I 898

9 991

't2178

't4 874

15 992

30 008

30 008

29 999

30'172

30 172

Nettoomsittning, Kkr

lnsats per kvm bostadsriittsyta, kr

Genomsnitflig skuldrinta, % .

0,54

0,62

0,59

0,60

1,24

Fastighetens belSningsgrad, %' -

23,7

23,8

28,0

32,7

u,9

' Genomsnittlig skuldrinta definieras som bokford kostnad frir linerintor i ftirhillande till genomsnittliga fastighetslin.
*' Fastighetens beliningsgrad definieras som fastiBhetsEn i ftirhillande till fastighetens bokforda viirde.

Resultatdisposition

F6rslag

till behandling av f6reningens resultat:
-5 522400

Balanserat resultat

-557 367

Arets resultat

-6079 767
Styrelsen foreslSr att:

TillWre fond

180 000

avsStts

Ur yttre fond ianspriktas

-240

NO

-6079 767
-6079 767

I ny rikning overfores

Betriffande foreningens resultat och stillning i dvrigt hdnvisas tillefterf6ljande resultat- och balansrikning, kassaflodesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor d5r ej annat anges.

4W
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RESULTATRATNITc
Not
Rtirelsens

2020{1{1

20,94141

2020-12-37

2019-12-31

2 ]40 587
0

2 t65 968
928

2tq

587

2166896

-7527 462
-229 066

-1223 565

-1,11537
-695 018

-1!9 836
-695 018

-2 s63 083

-2271937

-422496

-105 o41

intlkter m.m.

Arsavgifter och hyresintikter

2

Ovriga rrirelseintikter

3

Summa rtirelsens intlikter m.m.
Rtirelsens kostnader

Driftkostnader

4

Ovriga externa kostnader

5

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anlSggningstillgingar

6
7

Summa r6relsens kostnader

Rtirelseresultat

-233 518

Resultat frAn finansiella poster

Rinteintdkter

0

757

Rintekostnader

-734 877

Summa fi nansiella poster

-ly87!

-16L788
-161637

Resultat efter finansiella poster

-557 367

-266672

Arets resultat

-557 367

-266672

/

L--4
-<i
(

w
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BALANSRAKNING

2020-12-3t

2019-12-31

Not
TILLGANGAR

Anliggningsti llginga r
Materiella

an

Eggningstillglngar

Byggnader och mark

8

89 705 882

90 389 485

lnventarier

9

76233

lnventarier, verktyg och installationer

10

Summa materiella anliggningstillgingar

L2035
40822
897s8739

90 453757

Summa anlSggningstillgingar

897s8739

90 453757

39 819

45 4L5

340
44 269

723205

714310

208439

158919

Kassa och bank

1 177 637

7 171 529

Summa omsittningstillgingar

1320070

73304r'.8

48 039

Omsittningstillgingar
Kortf ristiga f ordri ngar

Kundfordringar
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna inl5kter

77

Summa kortf ristiga fordringar

91 078 809

SUMMANLLGANGAR

9778/.

,o7

p.
7

/t4
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BALANSnAxTINc

202G.12-31

2019-,,2-31

742&907

74 264 907

1 107 000

927 000

7537t907

75 191907

-5 522 407
-557 367

-5 075 727
-266 673

-607976a

-53/.240o

69 292139

69 849 sO7

o

21 500 000

0

21 500

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Yttre fond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resuttat

Arets resultat
Summa

fritt eget kapital

Summa eget kapital

Hngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

12

Summa ltngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristigdel av lingfristiga skulder

mo

21 300 000

o

Leverantorsskulder

766764

77 859

Aktuell skatteskuld

Lt62

4228
5t740

56 449
262295

300 871

Summa kortfristiga skulder

21786670

434698

SUMMA EGET KAPITALOCH SKUTDER

91 078 809

9178/. 2os

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f<irutbetalda intdkter

13

w
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KASSAFLODESANALYS

2020{1-01

2019{t-O1

2020-12-31

2019-12-31

422496

-705042

695 018

695 018

o

757

-73487L

-76!788

65!

428345

-39 479
-10 041
88 90s
-36 933

-340

-348 390

140 103

46374

o

3 660 000

21 300 000
-21 500 000

-4 000 000

-200000

-340 000

Den l6pande verksamheten
Rorelseresultat

Avskrivningar
Erhillen rinta mm
Erlagd rSnta

Kassaflfue frin den l6pande verksamheten
fiire f6rtindringar av rtire{sekapital
Kassafl tide

frln fiirindringar

137

av rtirelsekapital

Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/okning(-) av fordringar
Minskning(-)/okning(+) av leverantorsskulder
M

inskning(-)/okning(+) av kortf ristiga skulder

Kassafltide

frin

den l6pande verksamheten

9 338

-42 579

Finansieringsverksamheten
lnbetalda insatser och upplStelseavgifter
Andring kortf ristiga finansiella skulder

lin

Amortering

lSngf

Kassafl6de

frln fi nansieringsrerksamheten

ristiga

Ftirindring av likvida medel

o

-293 626

-59 898
t71, s29

Likvida medelvid irets borjan

t

Likvida medel vid lrets slut

1 111 631

t

465 1.54

1771

J

IJ
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Red

ov'snings p rinciper

Arsredovisningen 5r upprtittad i enlighet med irsredovisningsragen och
Bokforingsniimndens allmSnna rid (BFNAR 2016;j.ol om irsredovisning i
mindre foretag. Principerna 5r of6rindrade jimf<irt med foregiende ir.

Vffiedngsqinciperm.m.
Tillgingar, avsittningar och skulder har vlrderats till anskaffningsvirden om inget annat anges nedan.
oteriello onldggningstillgongor
Materiella anlSggningstillglngar redovisas till anskaffningsvirde med avdrag ftir ackumulerad
virdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tiltgingarna skrivs av linjSrt <iver tillgingamas
M

nyttjandeperiod.
BySgnad

ir
20-50 ir
1OO

Fastighetsf orbittri nga r

lnstallationer
lnventarier
F ino

15 5r
1O

5r

nsiell a instrurnent

Revisorernas branschorganisation, FAR har kommit med ett uttalande, RevU 18, som syftar till att fi en
enhetlig praxis vad giller redovisning av lin i bostadsrittsfcireningar- Skulder som forfaller till betalning

altemativt villkorsiindras nistkommande rdkenskapsir ska redovisas som kortfristiga i sin helhet oavsett om
syftet ir att linen ska forlingas under minga ir framtiver eller ej.
Fostighetssko tt /

F

ostiglrctsov gift

F<ireningen beskattas idag genom en kommunalfastighetsavgift for bostadsdelen som antingen 5r ett fast
belopp per lSgenhet eller 0,3 % av taxeringsvirdet for bostadsdelen. Det ligsta av dessa vdrden utg6r
ftireningens fastighetsavgift som ftir rdkenskapsiret dr L 429 kr per lSgenhet.
Fond

fdryttre undshdll

Enligt boKoringsndmndens allminna rid, ska reservering f<ir framtida underhill redovisas under bundet eget
kapital. Avsittning tillfonden sker, utifrin ftireningens stadgar, genom en Srlig omforing mellan fritt och
bundet eget kapital. lanspriktagande av fonden ftir planerat underhill sker pi samma sitt.

Noter till resu ltatrikningen
Not

2

Arsavgifter och hyresintiikter

t

Arsavgifter bostider

Hyresintikter bostider
Hyresintiikter p-plats
lnkdkter eldebiteringar

lntikter andrahandsuthyming
Ovriga intiikter
Summa irsavgifter och hyresintikter

2020

2019

622886
278496
57 &O
156969

t70/'326

15 098

21.3U

281116
57 600
93 850
7 772

9 538

2140587
tot14
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NOTER

Not

Not

3

4

dvriga r6reheintikter

2020

2019

6wiga rdrelseintiikter upfletde pd intiiktsslag
Ovriga ersittn och intikter

0

Summa dvriga rtirelseintiikter

o

928
928

2020

2019

31 500
552 643
157 500
288 333
67 299
4A 545
133 314

31 500
306 777
186 113

36744
65734

35 807

Driftskostnader
suid
Reparationer och underhill
EI

Fjirrvdrme
Vatten och avlopp
Sophimtning
Bredband & Kabel-TV
ForsSkringspremie
Fastighetsavgift
Ovriga driftskostnader
Summa 6wiga extema kostnader

Not

5

Forvaltningsarvode
Revisionsarvode
Bankkostnader
F6rs5 lj n ingskostnader
Ovriga externa kostnader

Not

7

159 851

68 679
7 223 565

2020

2019

91283
63728

85 891
4 597
39 053

35 635

3296

2 573

o

61 000

35 t24

40 394

229 066

233 518

2020

2079

Styrelsearvoden

95 200

94 600

Sociala avgifter

76337

25 236

777 537

119 836

2020

2079

byggnad

409 328

fastighetsftirbittringar

274275
4 L98

409 328
274275

Summa personalkostnader

Not5

63342

1 527 462

Ovriga extema kostnader

Konsu ttarvode/advokatkostnader

370225
53982
37 578
130762

Personalkostnader

Avskrivningar
Avskrivning
Avskrivning
Avskrivning
Avskrivning

inventarier
installationer

7 217
695 018

Summa avskrivningar
|L/ t4

w

4198
7 217

6es0181/
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NOTER

Noter till balansrikningen

NotS

Byggnaderochmark

2020-72-31

20L9-12-31

lngiende anskaff ningsviirde

9s 34o703

95 340703

Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden
lngiende avskrivningar

95 340703

Arets avskrivningar

95 340703
-4 957 278
-683 603

Utgiende ackumulerade avskrivningar

-5 634 821

-683 603
-4 957 218

Utglende redovisat virde

89705882

90389 485

Redovisat virde byggnader

37 2310/.8

37 640376

tl

lt

Redovisat

virde fastighetsfrirbittringar

542059

-4267 675

816 334

40932775
8970s882

40932775
90 389 48s

varav byggnader:

60 000 000
28 000 000

60 000 000
28 000 000

lnventarier

2020-12-37

2019-t2-31

41975
41975
-25742
-4 t98
-29 940

47975
41975
-21 544

1203s

16233

20.20-12-37

2019-12-31

88472
884L2

88 472

Arets avskrivningar

-40 373
-7 2L7

-33 156
-7 277

Utgiende ackumulerade avskrivningar

-47 590

-40373

Redovisat vSrde mark

Summa redovisatvirde

Taxeringsviirde

Taxeringsvirdet ftir fiireningens fastigheter:

Not

9

lngiende anskaffningsvirde
Utg6ende ackumulerade anskaffiiingwirden

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utgiende redovisat virde

Not 1O lnventarier, verlf,yg och installationer
lngiende anskaff ningsvirde

Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden
lngAende avskrivningar

40822

Utgiende redovisat virde

72/14

-4198
-25742

88412

*o7
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NOTER
Not

11

F6rutbetalda kosfrader octr upplupna intlikter

2020-12-3t

2019-12-31

Fastighetsforsikring
Ekonomisk f6rvaltning

25 593

23947

209t7

20 088

Ovriga fdrutbet kostnader
Upplupna intikter elf6rbrukning

32977
43730

37 378

1.2320s

114 370

202r.12-3r

2079-12-31

Amorteringsfritt

o

21 500 000

Summa lingfristiga skulder

o

21 500 000

Amorteing
2021

2020-t2-37

o

11 300 000
10 000 000
21 300000

Summa f6nrtbetaUa kostnader och upplupna inGikter

Not

12

Lingfristiga skulder

Kreditgivare

Nordea
Nordea
Summa

3979 82 5L970
3979 82 51989

Mllkorsindring
2021-t2-L3
2021-72-74

REnta

%

32957

Skuld per

0,35
o.29

Kortfiistig del ot ldngfuistigoskulder.
Amorterint 2021
Lin f6r villkorsindring undq 2O2l
9rmma lingf ristiga skulder

Not

13

0

-213000fi)
0

intikter

202G.t2-31

2019-12-3t

Forutbetalda avgifter/hyror
Upplupna rintekostnader
Upplupet revisionsarvode
U pplupen fjdrrvSrmekostnad
Ovriga upplupna kostnader

163 402

173340
5072

Summa upplupna kostnader och f6rutbetalda intiikter

262 295

Upplupna kostnader octt fiirutbetalda

3 954
21 000

37 382

20 000
39 266

36 557
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Stiillda s5kerheter

202G.12-31

2019-72-31

Fastighetsinteckningar

42 000 000
42 000 0@

42 000 000
42 000 000

Summa stiillda sikerheter
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Hindeker efter rikenskapsiret ufging

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 f<ilier foreningen hindelseuWecklingen
noga och vidtar itgirder fcir att minimera eller eliminera piverkan pi foreningens verksamhet. Foreningen
har till dags dato inte mirkt av nigon betydande piverkan pl verksamheten frin coronavirusel
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Revisionsberdttelse
Till foreningsstdmman i Bostadsrdttsfciren ingen Dan viksklippan 3, org.nr 769604-3806

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfort en revision av Arsredovisningen for Bostadsrdttsforeningen Danviksklippan 3 for Ar 2020
Enligt v6r uppfattning har drsredovisningen upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en
i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av foreningens finansiella stdllning per den 31 december

2020 och av dess finansiella resultat och kassaflode for 6ret enligt Arsredovisningslagen.
Forvaltn in gsberiittelsen dr forenli g med 6rsredovisn ngens ovriga delar.
i

Vi tillstyrker ddrfor att foreningsstdmman faststAller resultatrdkningen och balansrdkningen for
foreningen.

Grund ftir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige
Virt ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns ansvar. Vi dr oberoende i
forhAllande tillforeningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort v€rrt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat dr tillrdckliga och dndamdlsenliga som grund for vAra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for att irsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande
bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven for den interna kontroll som den bedomer dr
nodviindig for att upprdtta en Arsredovisning som inte innehAller nAgra visentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid upprZittandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens formiga att
fortsiitta verksamheten. Den upplyser, ndr sA dr tilldmpligt, om forhAllanden som kan pSverka
form6gan att fortsdtta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillSmpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
VAra m6l dr att uppnA en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte
inneh6ller n6gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag, och att
ldmna en revisionsberdttelse som innehAller vAra uttalanden. Rimlig siikerhet dr en hog grad av
siikerhet, men dr ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en sSdan finns. Felaktigheter kan uppst6 p6
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forvdntas p6verka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i
Arsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom:

o

o
o
o

o

identifierar och bedomer vi riskerna for vdsentliga felaktigheter i 6rsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsAtgdrder bland annat utifrAn
dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som 5r tillrdckliga och AndamAlsenliga for att utgora en
grund for v6ra uttalanden. Risken for att inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter dr hogre 5n for en vdsentlig felaktighet som beror pA misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelSmnanden, felaktig
information eller Asidosiittande av intern kontroll.
skaffar vi oss en forst6else av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for v6r
revision for att utforma granskningsAtgiirder som 5r ldmpliga med hiinsyn till omstdndigheterna,
men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av Arsredovisningen. Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nAgon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser s6dana
hdndelser eller forhAllanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formAga att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osiikerhetsfaktor, m6ste vi
i revisionsberdttelsen fiista uppmdrksamheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den
vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar dr otillr?ickliga, modifiera uttalandet
om Srsredovisningen. Vira slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet
for revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller forhAllanden gora att en forening inte
ISngre kan fortsdtta verksamheten.
utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehAllet i 6rsredovisningen,
dtiribland upplysningarna, och om Arsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pA ett siitt som ger en riittvisande bild.

Vi mAste informera styrelsen om bland annat revisionens pianerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi mAste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
ddribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utover vAr revision av Arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Bostadsrdttsforeningen Danviksklippan 3 for 61 2O2O samt av forslaget till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust.
Vi tillstyrker att foreningsstAmman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskapsAret.

Grund ftir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare
avsnittet Reyisorns ansvar. Vi dr oberoende i forhAllande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat 5r tillrdckliga och Sndam6lsenliga som grund for v6ra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
forlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen dr
forsvarlig med hdnsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller p6
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av foreningens angeldgenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation dr utformad sA att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angeldgenheter i ovrigt kontrolleras pA ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
V6rt m6l betrdffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhdmta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nAgon
styrelseledamot i nAgot vdsentligt avseende:

o
.

foretagit n6gon Atgdrd eller gjort sig skyldig till n6gon forsummelse som kan foranleda
ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller
pa nAgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om
ekonomiska foreningar, Arsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt mdl betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av fdreningens vinst eller forlust, och
ddrmed vArt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av s6kerhet bedoma om forslaget 5r frirenligt
med bostadsrdttslagen.
Rimlig siikerhet dr en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Atgdrder eller forsummelser som kan foranleda
ers5ttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
forlust inte Ar forenligt med bostadsrdttslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed I Sverige anvdnder vi professionellt omdome och
har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig frAmst p6 revisionen av
rdkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings€rtgdrder som utfors baseras pA vAr professionella
bedomning med utgAngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pA
s6dana Atgdrder, omr6den och forh6llanden som 5r vdsentliga for verksamheten och ddr avsteg och
overtriidelser skulle ha stirskild betydelse for foreningens situation. Vi gAr igenom och provar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna 6rtgdrder och andra forhAllanden som dr relevanta for vArt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag for vArt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget iir forenligt med bostadsrattslagen.
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