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Fii'rsiking f 6r bvggnaden har fiireningen
tecknat hos Stockholms Stads
Brandfiirsakringskontor. I avtalet ingAr inte
tilliggsftlrsikring fiir bostadsretter utan denna

Foreningens verksamhet
fustddsrdttsf

'e'liIngen

Aspsetra 1 registrerades

2008-01-24 hos Bolagsverket och fdreningens
ekonomiska plan registrerades 2008-10-27.
Fdreningens nuvarande tellande stadtar

filrsikring tecknas av bostadsrettshavarna.
Fi,renfuVen har fdr fostlghdens forualtning,

registrerades 20O8-01-24. Styrelsen har sitt
siite i Stockholms kommun.

daelBa drtft odt skitsel
Ad mi ni str ati on

F6reningen har till endamrl att fremia
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i f6reningens hus upplSta bostadslegenheter
under nyttianderett och utan tidsbegrensning,
samt till bostadsr5ttshavare och fiireningens
hyresgester mot avgift tillhandahilla garage och
parkeringsplatser pe f6reningens mark.
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ljorde avtol:

ekon o mi sk f 6rv altni ng

Agenta F6rvaltning AB
Fostighetssk<itsel

Fastighets:igarna Service StockholmAB
Entreprenor AB Satra
Arbetspartner i Stockholm AB
El och

fjiirrviirme

Fortum AB
Ellevio AB
Vatten
Stockholm Vatten

F6reningens tostighet, Aspsltra 1 i Stockholms
kommun f6rvArvades 2008- 10-31.

F6reningens fastigheter bestrr av fyra
flerbostadshus pA adress AspsAtravegen 3-33.
Fastigheten byggdes 1965 och harverde6r

Sophtimtning
Hans Andersson Recycling
Kabel-TV
com Hem AB
Parkaingsbe\rokning

t96s.
Den totala byggnadsytan uppglr till 9 227 kvm,
varav 9 155 kvm utgtir lagenhetsyta och 61 kvm
lokalyta. I f6reningen finns 113
parkeringsplatser, 20 garage och 6 p-platser
upplAtna som avgift sbelagd gistparkering.
Fdreningen hyr endast ut parkeringar till de
boende. I dagsleget er det k0 till
garageplatserna-

Estate Parkering AB

Unduffillsplon 6ar f<ireningen uppriittat Ar
2015, vilken striicker sig 10 5r. Planen
uppdateras f ortl6pande.

Stambyte
2009-2010
Elrevision
2009-2070
Fdnsterbyte
2072
Bottenavloppsbyte
2Ot2-2O14
Byte, frln luftsfldktar
2Ol3
Byte, trappbelysnin g
2OL3
lnstallation av lassvstem
2Ot4
Byte till LED{ampor gird & parkering 2074
RenoveratwA hyreslSgenheter 2015
Melat trapphus port 33
2Ot5
2Ot5
Byte & renovering branddorrar

Ldgenhetsf6rdelning
22 st 1 rum och ktik
1 st 2 rum och k6k
79 st 3 rum och kdk
18 st 4 rum och k6k
Av dessa ligenheter ar 103 upplatna med
bostadsr5tt och 17 med hyresritt.
En legenhet nyttias som fdreningslokal.
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Fdreningens sloltemdssig4 status er att betraKa
som ett ekta privatbostadsfdretag.

Tecknat trearigt avtal med Fortum om
elhandel till ett fast pris av 31 6re kwh
samt slopade fasta mAnadsavgifter

F6reningen 6r idag medlemmar i
FastighetsAgarna.

o

Byggt om och inrett fristelld

hyreslegenhet i port 3 till

Med lemsinformation

foreningslokal

.

Medlemmor i foreningen uppgick vid erets

bdrjan till 1zl4 medlemmar. Nytillkomna
medlemmar under lret ir 9. Antalet
medlemmar som avgett under rret er 9.
Medlemsantalet i f6reningen vid 6rets slut 6r
144. Under Aret har 8 overl:telser skett och

hyreslagenheter

.

ingen upplltelse fran hyresrett till bostadsratt.

r

F6ren i ngens resu ft atf6r Ar 2076 Ar 27 3 Kkr ,
vilket kan iimforas med resultatet f6r er 2015

2016-05-18 och darmed pefdliande
styrelsekonstituering haft f 0ljande

som var4O2 Kkr. F6rindringen

ledamovordf.

uppgitt till

BoelRosbeck (tom161215) ledamovordf.

Hermansson
Elife Ringstr6m
Christina Bergstrdm
Gustaf Djerf
OzkanSullu

berorframst

pi

h69re driftkostnader och hdgre kostnaderfdr
reparationer och underhill. Ombyggnationen
av en hyreslSgenhet till f6reningslokal har

sammansdttning:

lliriana

Upphandlat byte av skyddsnat runt
bollplanen. Arbetet utfiirs fiirsta

halviret 2017

Styrersen har sedan ordinarie f0reningsstamma,

Fogelberg

pprattat forfrigningsunderlag och
tagit in offerter pA omliiggning av taken
pA f6renlngens hus (underhSll enligt
U

2015 irs underh6llsplan)

Vid lagenhets6verlAtelserdebiteras k6paren en
dverlatelseavgift pe f n 1 120 kr.
Pantsettningsavgift debiteras k6paren med f n
448 kr.

Bo

Fortsatt renoveringen av

ca 437 Kkr vilket fdrklarar de

h6tre

reoarations- och underhlllskostnaderna

ledamoVsekr.
ledamot

jemfdrt med fdregrende er.

ledamot
suppleant

Riintekostnaden 5r en stor kostnadspost f0r
frireningen och den har under 5r 2016 minskat
och det har ett samband med den l5gre
rintenivln som belastat fdreningen.

suppleant

Till auktoriserod raisor har Monica Hedberg,
Pricewaterhousecoopers AB valts, och som
f6rtroendevald revisor Ove Pettersson.

I resultatet fdr ar 2016 ing6r avskrivningar med
973 Kkr. exkluderar man dem blir resultatet
1 246 Kkr. Detta inneber att f6reningen gdr ett
likviditetsmassigt iiverskott f ren den lopande
verksamheten under rret med 1246 Kkr.

Volberedningen besta r av Mall Andreasson och
Zarko Suvakovvarav den forstnemnde Ar

sammankallande.

Avskrivningar iir en bokfiiringsmessit
vSrdeminskning av f6reningens fastighet och
den posten plverkar inte fdreningens likviditet.

Styrell€l,,mman?Aden som protokollfdrts under

aret har uppgefttill 15 st. Dessa inglr i arbete
med den kontinuerliga fiirvaltning av
fdreningens fastighet som styrelsen under iret
arbetar med. F<ireningens firma har tecknats av
tve ledamdter i f6rening.

Arsavgift erna har under aret varit ofiirendrade
men i samband med budgetarbetet infdr
2017 beslutade f6reningen om en

lr

avgiftsh<jjningpl 3 %fr.o.m. ljanuari 2017..\,

Hindelser under rAkenskaDseret
F6reningen har under

.

"\F-

iret gjort f6ljande:

Tecknat gruppavtalmed Com Hemom
tillhandahrllande av bredband i
samtliga bostider fr.o.m. 2017-01-01
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Underhdll av fastigheten som genomforts under
verksamhetsaret och dir hela kostnaden
belastat resultatet fOr verksamhetseret:

dtgaird
renovering
Fortsatt

Kkt

Genomfdrd

hyreslegenheter
Frireningslokal,

zss

ombyggnation

437

Peb6riad radonmitning, fortsAtter
under 2017

Planent wld/erhdllsfuhov av f oreningens
fastighet berdknas till 3 600 Kkr. Till det
planerade underhSllet samlas medelvia Srlig
avsSttning till fOreningens yttre underhAllsfond
med minst 0,1% av taxeringsverdet pa
fastigheten. Fonden fbr yttre underhill
redovisas under bundet eSet kapital i

balansrlkningen.

Plonercd

dtgAr(l

At

Kostnad/Kkr'

takbelaggning 2O!7
20L8'
Renovering tvettstuga rn,r o

Byte

3100
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Forindring Eget kapital
Inbetald.r UpplJtelse
.,
Y

insdlser avgifrcr ttrc lollo
62508014 12135856 ss3420

Belopp vid lrets ingAng

Bal,tnser.lt

rcsultat

-249388

Arets
.
reSultat

I

407662

73 LO'

otatt

5U

Resultatdisp enl stemma:

Avsettningtill Wre fond
Balanseras i ny

744a9

744€9

rikning

327

t73

Arets resultat

62508014 12t35856

vid erets utging

627

909 -2166215

-&1662

-74 489

273 3L8

273 378

27337A

73378882

Fler6rsoversikt

NettoomsAttning, Kkr

2016

2075

6 397

6 336

273

402

Aq

70

70

68

64

589

589

574

529

3 794

3 794

4 0s2

4 482

7 904

7 904

7 904

7 902

7 898

2,9

4,0

4t

4,5

4,9

31,1

30,8

32,6

38,9

42,9

Resultat efter finansiella poster, Kkr
Soliditet, %

Genomsnittlig lrsavgift per kvm
bostad srettsyta, kr

Lln per kvm bostadsrettsyta, kr
Insats per kvm bostadsrdttsyta,

Genomsnittlit skuldrenta,

kr

%'

Fastighetens belAningsgrad, %

"

' Genomsnittlig skuHrenta dcfinieras som boK6rd

"

kostnad f6r

2074

2013

201,2

6 160

5 856

4

425
507

llnerintor i f6rhrllande till tenomsnittlita fastigietslrn.

Fastighetens bellnintstrad definieras sorn fastiShetslrn i fdrhallande tlll fastithetens boK6rda v5rde.

Resultatd isposition

FOrslag

till behandling

av f6reningens resultat:

Balanserat resultat

-2 766 27s

Arets resultat

273 318

-t

a92 a97

Styrelsen fdreslar att:

Tillyttre fond avsAtts
Uryttrefond ianspraktas
(ombyggnation lagenhet

85 488

till

-

f0renintslokal)
I ny rekning dverfores

150 000

-1828 385

-r492897

BetrSffande fdreningens resu ltat och stellning i tivrigt hanvisas till efterf6ljande resultat- och balansrikning, kassaflddesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor dar ej annat anges.
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RESULTATRAKNING
Not

2016-01-01

2015-01-O1

20L6-12-3L

20Ls-72-37

R6rels€ns intakter m.m.
fu savgifter och hyresintekter

2

6 396 686

6vriga rdrelseintikter
Summa rorels€ns intekter m.m.

6 336

042

150

650

6 396 835

6 336 692

-3 830 602

-32580L7

r92

R6relsens kostnader

Driftkostnader
Ovriga externa kostnader

4

-297

Personalkostnader

5

-759 479

-355 605
-143 944

-973455

-973 647

260738

4737205

1 136 098

t@5487

Avskrivningar av materiella anlaggningstillgSngar
-5

Summa r6relsens kostnader

R6rels€resultat
Resultat fren finanslella poster

Renteintekter
Rintekostnader

734

2745

-881 514

-t206570

Summa f inansiella poster

-85274O

-7203825

Resultat efter f inanslella poster

273378

4o7662

Arets resultat

273374

4o1662$

78

7 t1S
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BALANSRAKNING

20t6-L2-37

2075-12-37

96596 622

97 439 476

1485 554

r 6t6 225

Not
TILLGANGAR

AnliSgningstlllgrngar
Materiella anliggnin$tillglngar
6

Byggnaderoch mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anllggningstlllglngar

9AO82175

99 055

UL

Summa anliggningstillglngar

98082 776

99 055

4t

Omsattningstillg:lngar
Kortfristi ga f ordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar

495
3 303

1663
2r aaz

roo 972

74 366

734 565

a2722

239 335

190 134

5 048 384

4 805 354

7t9

4 995 488

369 895

104 051 L29

I

Forutbetalda kostnaderoch upplupna intekter
Summa kortf ristiga f ordrlngar
Kassa och bank

Summa

62A7

omsittningstillglngar

lU

SUMMATILLGANGAR

a/15
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BALANSRAKNING

2015-72-3L

20L6-12-3t
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Etet kapltal
Bundet eget kapital
74

Medlemsinsatser

543 870

74

643 870

627 909

553 420

75277779

75 797 290

Balanserad vinst eller fOrlust

-2 766275

-2 493384

Arets resultat

273378
-t892897

407 662

-2097726

Summa eget kapital

73374442

73 LOs 564

LAndristiF skulder
Skulder till kreditinstitut

30 000 000

30 000 000

Summa llnBf ristita skulder

30 000 000

30 000 000

L69 827

86 610

20063

743/.3
844 612
945 565

Fond for yttre underhell
Summa bundet

etet kapital

Fritt eget kapital

Summa

frltt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder

6vriga skulder
10

Upplupna kostnader och fOrutbetalda intakter

801 123

991013

Summa korttristiga skulder

104 369 895

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9/15

10405112V

BrfAspsttra1769618-2190

t.L

w\\ il

KASSAFLODESANALYS

2016-01-01

2015-01-01

2075-72-3t

20t5-12-37

1 136 098

L 605 487

973 455

973 641

Den l6pande verksamheten
R6relseresultat

Justeringarf6r poster som inte ingir i kassaflddet
Erlagd renta

Kassafl6de

frln

-881514

-t

206 570

7246783

1

375 303

den l6pande verkamheten

f6re f6rendringar av r6relsekapital
Kassafl 6de

2745

7873r'.

Erh6llen rlnta mm

frln f6rlndringar

av r6relsekapital

-6734

1!68

Minskning(+)/6kningC) av kundfordringar

Minskning(+)/okningt) av fordringar
Minskning(-)/6kning(+) av leverantiirsskulder

-78 449

MinskningC)/iikning(+) av kortf ristiga skulder

-9 689

Kassafl6de

62

s7 360
t96 537

83217

1 243 030

frln den l6pande verksamheten

Finansieringwerksamheten
Inbetalda insatser och upplitelseavgifter

rI3

| 6U

575

0

3 382 749

0

-2 000 000

0

7382 t49

F6rendrlng av likvlda medel

L243030

3066724

Likvida medel vid lrets bdrian

4 805 354

1

Likvida medelvid lrets slut

6 048 384

480s354v

Amortering lingfristiga
Kassaf l6de

lln

fdn finansleringsverksamheten
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NOTER

Not

1

RedovisningsprinciPer

Rdovisnitlg€Wimiry
allmenna red
Arsredovisningen ir upprittad i enlighet med Arsredovisningslagen och BoK6ringsnemndens
(BFNAR 2016:10) om 6rsredovisnini i mindre f6retag. Principerna

ir ofdrind

rade jemf6rt med ftiregiende

lr'

Vdrdenngwinciper n.n.
neoan'
Tillgrngar, avsettningar och skulder har varderats till anskaffningsverden om inget annat anges
Motefiella on@gnirystl gdBcr

virdeminskning
Materiella anlaggningptillglngar redovisas till anskaffningsvirde med avdragfdr ackumulerad
och eventuella nedskrivningar' Tillglngarna skrivs av liniert 6ver tillgengarnas nyttiandeperiod'
Byggnad

100 ar

Fastighetsforb6ttringar
I nventarier/installationer

100 ar

5-33 er

astighetsskatt/F onighets,ov gift
F6reningen beskattas idag genom en kommunalfastighetsavgift f6r bostadsdelen som antingen er ettfast
belopp per liigenhet eller 0,3 % av taxeringsvardet fiir bostadsdelen. Det lagsta av dessa varden utg6r
foreningens fastighetsavgift som f6r rakenskapslret iir 1268 kr per lSgenhet. F6r lokaler betalar ftireningen

F

en statlig fastighetsskatt med 1% av taxeringsviirdet

pl lokaldelen.

Fond f6r vttre underhdll

Enligt boKoringsnimndens allmdnna rld, ska reservering for framtida underhlll redovisas under bundet eget
kapital. Avsettning tillfonden sker, genom en arlig omftirinS mellan fritt och bundet eget kapital.
lansprAktagande av fonden f6r planerat underhill sker pl samma sat.

Noter till resultatrekningen
Not

2

Arsavglfter och hyreslntlkter
Arsavgifter
Hyresintekter, bosteder
Hyresintikter, lokaler
HyresintaKer, p-platser
Ovriga hyresintikter
Summa lrsavgifter och hyresintiikter

7U75

20L6

2015

4 654 430
1 259 358
74 588
372 rO5
36 205

4 633 856

6 396 686

6 335 04

1277 006

77368
332 77 5

2ro37

****rrrrrrr:;

,$,
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NOTER

Not3

2016

2075

Fastighetssk6tsel

275 709

320200

Reparationer/underhall

546 402

548 660

t66 961
7 362394

r72 325
1287 686
0

Driftkostnader

EI

Fjarrvarme
Underhall f oreningslokal

437 300

Vatten och avlopp

2934o3
!39 572
767759
77 644

262 577

77 6?6
72 650
168 308
5L 404

60 r7a
59 057

Sophantering

Stidning
Bredband/Kabel-TV
Sniir6jning och sandning

Fastighetsfiirsekring
Fastighetsskatvavgift
6vriga driftkostnader
Summa driftkostnader

Not

4

6vrl8a externa kostnader
FOrvaltningsarvode

Konsultarvode
Revisionsarvode

Not5

Personalkostnader
Styrelsearvode
L6n
Arvode intern revisor

20L5

!66024

r59 944

27 556
28 49r

74 610

u.475
50 !74
49 002

t27
297 r92

355 605

20L6

20L5

100 000

100 000

27 034

24830

000
30 445
!59 479

Summa personalkostnader

76 995

2076

2

Sociala avgifter

765 293
3 258 011

75

Summa 6wiga externa kostnader

155 990
77 624

3 830 602

0

Myndighetsetgerd
Ovriga externa kostnader

72t 426

2 000

17

7$

'ov

Fdreninglokalensskdtsel handhasavstyrelseledamot mot minadsarvode'

lu75
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NOTER
Noter till balansrekningen

Not5

Byggnader och mark

20t6-L2-3t

2075-r2-3t

Ingiende anskaff ningsvArde

702 420 389

702 420 38?

Utglende ackumulerade anskaffningsvirden

ro2420 389
-49AO 973
-a42794

702 420 389

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar

-4 r38 779

-842794

Utgaende ackumulerade avskrivningar

-5 823767

4

Utteende redovisat verde

96 595 622

97 439 476

Redovisat

virde byggnader
Redovisat virde f astighetsfdrbettringar

43 295 302

4376677!

Redovisatv5rde mark

35 t60 420
18 140 900

35 531745
18 140 900

Summa redovlsatvtrde

96595622

97 4394L6

Taxeri ngsvardet f0r f 6reningens f astigheter:

85 488 000

74 489 @O

varav byggnader:

s7 934@0

49 043 000

Inventarier, verktyg och installationer

20L5-72-3t

20r5-!2-3L

2022787
2022757
-406562

980 973

Taxet.i,r6sllAtd,e

Not

7

Arets avskrivningar

-130 67

Utglende ackumulerade avskrivningar

-s37 233

2022787
2022787
-275775
-r30847
-4p6562

1485 s54

16L6225

2076-72-31

20L5-L2-3t

Fdrsekringspremie

62 654

59 830

Ekonomisk fiirvaltning

4283F.

0

Ovriga f 6rutbetalda kostnader

29 077

IngAende ans kaffn ingsvS rde

Utglende ackumulerade anskaffningwirden
I

ngaende avskrivningar

UtgAende redovisat varde

Not

8

Forutbetalda kostnaderoch upplupna

Summa

intikter

f6rutbetalda kostnader och upplupna inteKer

t

3n5

t

22892
722$/

82

t34 565
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NOTER
Not

9

Ltngfristiga skulder

2016-L2-37

2075-12-3L

Amortering efter 5 ir

30 000 000

30 000 000

Summa llngf ristiga skulder

30 000 000

30 000 000

Kreditgivare

Villkorsind ring

Ranta%

Amorterlng

Skuld p€r

2016-r2-3L
5 000 000
10 000 000

SBAB

2018-09-18

1,15

2077
0

SBAB

2078-OA-28

s,23

0

SBAB

2017-09-26

0,98

Stadshypotek
Stadshypotek

202t-o9-ot

a2q
1,35

Stadshypotek

2021-09-07
2079-O6-0t
2019-03-01

Stadshypotek

2017-09-01

Stadshypotek

2,9r
1,63
3,53

10

Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter
F6rutbetalda avgift erlhyror
Upplupna r;ntekostnader
Upplupen fjirrvirmekostnad
Upplupen kostnad byte & renovering d6rrar
Ovriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnad€r och f6rutbetalda

intikter
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0
n

2 000 000

0

000 000
30 000 000
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5umma lingfristiga skulder

Not

000 000
1000 000

5

0
0
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3 000 000
2
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StSlldas:kerhetel
Fastighetsinteckningar
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Skirholmen 2017-
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41000 000
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Revisionsberflttelse
Till fiireningsstdmman i Bostadsrdttsfcireningen Aspsdtra

\

018.\!19994-2199

Rapport om fl.rsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfcirt en revision av irsredovisningen frir Bostadsrdttsfcireningen Asps[tra r ftir

ir

zo16.

Enligt min uppfattning har flrsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fcireningens finansiella stiillning per den 3r december zo16 och av dess
finansiella resultat och kassaflride f<ir lret enligt irsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen iir frirenlig med
irsredovisningens ciwiga delar.
Jag tillstyrker d?irftjr att ftireningsstdmman faststdller resultatrd.kningen och balansrdkningen fcir ftireningen.

Grundfor uttalanden
Jag har utfrirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nhrmare i avsnittet R euisorns ansulr. Jag dr oberoende i ftirhillande till
frireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i <iwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat

[r tillriickliga och lndamilsenliga som grund fcir mina uttalanden.

Styrelsens ansutr
Det dr styrelsen som har ansvaret fijr att Srsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den interna kontroll som den bedrimer dr ntidvdndig fcir att
upprdtta en irsredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid upprZittandet av flrsredovisningen ansvarar styrelsen f<ir bedcimningen av fcireningens ftirmflga att forts[tta
verksamheten. Den upplyser, niir sfl iir tilliimpligt, om fcirhillanden som kan piverka fdrmflgan att fortshtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reursorns ensulr
Mina mil dr att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att ldmna en revisionsberdttelse
som innehiller mina uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en hrig grad av sdkerhet, men dr ingen garanti fcir att en
revision som utfiirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptlcka en vdsentlig felaktighet
om en sidan finns. Felaltigheter kan uppsti pfl grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan fcirvdntas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk

instlllning under hela revisionen. Dessutom:

.

identifierar och bedcimer jag riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel, utformar och utf<ir granskningsitgdrder bland annat utifrln dessa risker och -
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inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamilsenliga fcir att utgcira en grund fcir mina uttalanden.
Risken frir att inte upptdcka en v[sentlig felaktighet till f<iljd av oegentligheter 6r hcigre dn fcir en vdsentlig
felalitighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f<irfalskning,
avsiltliga uteldmnanden, felaktig information eller isidosdttande av intern kontroll.

.

skaffar jag mig en fijrstflelse av den del av fcjreningens interna kontroll som har betydelse fdr min revision frir
att utforma granskningsltgdrder som dr ldmpliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte fcir att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

.

utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvlnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhcirande upplysningar.

.

drarjag en slutsats om ltimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av
flrsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon vdsentlig oslkerhetsfaktor som avser sfldana hdndelser eller frirhillanden som kan leda till
betydande wivel om ftireningens fcirmiga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig osdkerhetsfaktor, miste jag i revisionsberlttelsen fista uppmdrksamheten pi upplysningarna i
trsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfalctorn eller, om sidana upplysningar dr otillrickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet ftir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hindelser eller fcirhflllanden gcira att en fcirening inte
llngre kan fortsdtta verksamheten.

o

utvdrderar jag den <ivergripande presentationen, strukturen och innehflllet i Srsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om flrsredovisningen flterger de underliggande transalitionerna och hdndelserna pi ett
satt som ger en rdttvisande bild.

Jag miste informera sffrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
frir den. Jag miste ocksl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diribland de betydande

brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utciver min revision av irsredovisningen har jag dven utfijrt en revision av stytelsens frirvaltning fiir
Bostadsrettsfdreningen Aspsdtra r ftir 5r zo16 samt av fcirslaget till dispositioner betrlffande fcireningens vinst
eller fcirlust.
Jag tillstyrker att fcireningsstemman disponerar behandlar fcirlusten enligt fcirslaget i frirvaltningsberdttelsen och
bevilj ar sVrelsens ledamciter ansvarsfrihet fcir rdkenskaps&ret.

Grundfir uttalanden
Jag har utfcirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reufsorns Qnsuar. Jag dr oberoende i ftirhflllande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i <iwigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillriickliga och lndamilsenliga som grund frir mina uttalanden.

Styrelsens ansuzr
Det dr styrelsen som har ansvaret fcir fcirslaget till dispositioner betrdffande f<ireningens vinst eller frirlust. Vid
till utdelning innefattar detta bland annat en bedrimning av om utdelningen 5r fcirsvarlig med h?insyn till

fcirslag
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de krav som frireningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller
konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i <ivrigt.

pi

storleken av frireningens egna kapital,

Styrelsen ansvarar fcir ftireningens organisation och frirvaltningen av fcireningens angeligenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlcipande bedijma f6reningens ekonomiska situation och att tillse att fcireningens organisation
[r utformad si att bokfcjringen, medelsfcirvaltningen och fcireningens ekonomiska angeligenheter i riwigt
kontrolleras pfl ett betryggande sdtt.

Reuisorns ansuar
Mitt mil betrdffande revisionen

av fcirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis f<jr att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om nigon styrelseledamot i nigot vdsentligt

avseende:

.

fiiretagit nigon fltgiird eller gjort sig skyldig till nigon f<irsummelse som kan fciranleda ersdttningsskyldighet
mot ftireningen, eller

.

pa nflgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska
f<ireningar, lrsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mll betrdffande revisionen av fcirslaget till dispositioner
uttalande om detta,

ir

av fcireningens vinst eller frirlust, och ddrmed mitt
att med rimlig grad av sdkerhet bedcima om fiirslaget iir fcirenligt med bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet lr en hiig grad av sdkerhet, men ingen garanti fcir att en revision som utfrirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka itgdrder eller fijrsummelser som kan fciranleda
ersdttningsskyldighet mot fdreningen, eller att ett fcirslag till dispositioner av f6reningens vinst eller fcirlust inte hr
frirenligt med bostadsrdttslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omdtime och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen och fcirslaget till
dispositioner av fdreningens vinst eller frirlust grundar sig frdmst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsfltgdrder som utfrirs baseras pi min professionella bedtimning med utgingspunkt i risk
och vdsentlighet. Det innebdr attjag fokuserar granskningen pA sidana itgirder, omrflden och fcirhillanden som
dr vdsentliga f<ir verksamheten och ddr avsteg och civertrddelser skulle ha sdrskild betydelse ftir fcireningens

situation. Jag glr igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna fltgd'rder och andra fcirhillanden
som 6r relevanta fcjr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fcir mitt uttalande om stpelsens f<irslag till
dispositioner betriffande fcireningens vinst eller fcirlust har jag granskat om fcirslaget iir fcirenligt med
bostadsrdttslagen.
Stockholm den zo april zo16
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