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Kontaktinformation
Adress: Aspsitravigen 27, 727 37 Skiirholmen
Mai l: aspbrf 1@hotmail.com
www.brfaspsatra 1.se
Foreningen forvaltas av F6rvaltning i Ostersund AB, org.nr 559068-1309.
Mail: kundtjanst@rbekonomi.se

www.rbekonomi.se

Forva ltn ingsberJtte lse
Fiirsiikring for byggnaden har foreningen
tecknat hos Stockholms Stads
Brandfdrsekringskontor. I avtalet ingar inte
tilldggsforsdkring fiir bostadsrAtter utan denna
forsekring tecknas av bostadsrettshavarna.

Foreningens verksamhet
Bostadsriittsfiircningen Aspsetra 1 registrerades

2008-01-24 hos Bolagsverket och foreningens
ekonomiska plan registrerades 2008-10-27.
F6reningens nuvarande gSllande stadgar
registrerades 2017-O7-17. Styrelsen har sitt
sAte i Stockholms kommun.

stigh etens f iir v altni ng,
dagliga drift och skdtsel foljande avtal:
F 6 r en i ngen ha r f 6r f a

Administrotion och ekonomisk

Fdreningen har till andam6l att fremja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i foreningens hus uppleta bostadslagenheter
under nyttjander5tt och utan tidsbegrensning.
samt t ill bostadsrSttshavare och foreningens
hyresgaster mot avgift tillhandah6lla garage och
parkeringsplatser pe fOreningens mark.

f

'Noltning
F6rvaltning i Ostersund AB
Fastighetsskotsel

Fastighetsagarna Service Stockholm AB
Entreprenor AB 55tra
Arbetspartner i Stockholm AB
El och

fjiirrvtirme

Fcireningens fastigheter bester av fyra
flerbostadshus pe adress Aspsatravagen 3-33.
Fastigheten byggdes 1965 och har viirde6r

Fortum AB
Ellevio AB
Vatten
Stockholm Vatten och Avlopp
Sophiimtning
Hans Andersson Recycling
Stockholm Vatten och Avlopp

t965.

Kabel-TV

Fdreningens fastighet, Aspsetra 1 i Stockholms
kommun fdrvirvades 2008- 10-31.

Com Hem AB
Porkeringsbevakning

Den totala byggnadsytan uppg6r till 9 227 kvm,
varav 9 166 kvm utgdr lagenhetsyta och 61 kvm

Estate Parkering AB

lokalyta. I foreningen finns 121
parkeringsplatser, 20 garage och 6 p-platser
upplitna som avgiftsbelagd gastparkering.
Foreningen hyr endast ut parkeringar till de
boende. l dagsleget er det ko till
o,r.oenl.t<arn.

F6reningens skottemdssiga status ar att betrakta
som ett ekta privatbostadsforetag.

Foreningen er idag med lemmar

i

w

Fastighetsigarna.

Hgenhetsfdrdelning
15 st 1 rum och kok
8 st 2 rum och kok
79 st 3 rum och k<ik
18 st 4 rum och k<ik
Av dessa liigenheter er 103 uppletna med
bostadsr5tt och 17 med hyresriitt.
En l:igenhet nyttjas som f6reningslokal.

3t15
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fill

auktoriserad revisor har Monica Hedberg,
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB valts,
och som fortroendevald revisor Ove
Pettersson.

Underhdllsplan har f6reningen upprattat 6r
2015, vilken str:icker sig 10 ar. Planen
uppdateras fortlopande.

Stambyte

2@9-2070

Elrevision

2009-2070

Valberedningen beste r av Linda Senghore och
Marie Sule, varav den forstnAmnde 5r

sammankallande.

2072

F6nsterbyte

Byte, fre n luftsfl; ktar

2073

Byte, trappbelysning

2013

lnstallation av llssystem

2014

Styrelsesammantraid€n som protokollforts under
Sret har uppgitt till 14 st. Dessa inger I arbete
med den kontinuerliga f6rvaltning av
f6reningens fastighet som styrelsen under Sret
arbetar med. Foreningens firma har tecknats av

2074

tve ledamoter i forening.

2012-2014

Eottenavloppsbyte

Byte till

LED-lampor gArd & parkering

Renoverat

tv: hyreslagenheter

2075

MElattrapphus port 33

2075

Byte & renovering bra ndd6rrar

2075

Fort5att renovering hyresl6genheter

2076

Fdreningslokal, ombygSnation

20r6

Pebitrjad radonmetning,

f ortsatter

under

207'l

Hindelser under rekenskapsaret
Under vintern 2017 /2OTSinvaderades gird och
rittor. Under v6ren gjordes
rettsanering och 10 digitala r5ttfallor har
utDlacerats.

garage av

2076

Miljof6rvaltningen i Stockholm konstaterade
att de itgiirder som vidtagits fdr att ta bort
radon i vissa kSllarutrymmen inte var tillr5ckliga
och kriivde ytterligare atg5rder. Fyra

2077

Takomlaggning

Med lemsinformation

radonsugar har installerats.

Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid
erets borjan till 146 st. Nytillkomna medlemmar
under;ret Ar 4. Antalet medlemmar som uttrett
under ,ret er 6. Medlemsantalet iforeningen
vid Srets slut ir 144. Under iret har 11
overlitelser skett och inga upplStelser frSn
hyresrAtt till bostadsr.tt.

F6reningen fick inte bygglov for ett permanent
regnskydd vid grillplatsen. Foreningen har
istellet k6pt ett segeldukstak, som setts upp
under maj - september.
Myndigheten fiir SamhSllsskydd och beredskap
Slade foreningen att gora en oversyn av
f oreningens 6 skyddsrum. Skyddsrumsd6rrarna
har etermonterats och den utrustning som skall
finnas i skyddsrummen f<irvaras nu i
skyddsrummen alternativt i anslutning till
skyddsrummen. Rorelsestyrd belysning har
installerats.

Vid liigenhetsriverlStelser debiteras kdparen en
overletelseavgift pi f n 1 163 kr.
PantsSttningsavgift debiteras kdparen med f n
465 kr.
Styrelsen har sedan ordinarie foreningsstemma,
2078-05-22 och dermed pifcjljande

Den obligatoriska besiktningen av
ventilationssystemet som skallgOras vart 6:e 5r
gjordes under hdsten. De fel och brister som
upptecktes kommer att etgardas I borjan av

styrelsekonstituering haft foljande
sammans;ttning:
Bo Fogelberg
Samir Sl(hayri
Sanna Everskog

ledamoVordf.

Christina Bergstrom
Hans Selin
Hans Nylund
Benny Larsson

ledamot
ledamot
suppleant
suppreanr

lliriana Hermansson

suppleant

2019.

ledamot/vice ordf.

Arbetet med att fornya gArdens planteringsytor

ledamot/sekr.

peborjades under hostenochfortsetterunder-.,

viren

4tl5

2019.

\W
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F6reningens resultot for ir 2018 5r 290 Kkr,
vilket kan jiimforas med resultatet for ar 2017
som var -255 Kkr. Fdrdndringen beror

frimst

Underhrill av fastigheten som genomf6rts under
verksamhetseret och d5r hela kostnaden
belastat resultatet for verksamhetsAret:

pe

pi

okade underhillskostnader under 2017
grund av den takomlSggningen som utfordes.

Kkr

Skadedjurssanering
Skyddsrumskontroll
OvK-besiktning
Fdrnyelse planteringsytor

Foreningens rantekostnad har under ;ret
minskat pe grund av att ett lan villkorsdndrats
med en l:igre ranta som foljd.

ltatet for ar 2018 ingir avskrivningar med
999 Kkr och exkluderar man dem blir resultatet
1 289 Kkr. Detta inneber att foreningen gor ett
likviditetsmassigt overskott f ran den lopande

195

377
722
724

I resu

verksamheten under

Plonerat underhdllsbehov av fdreningens
fastighet berAknas till 972 Kkr. Till det
planerade underhAllet samlas medelvia Arlig

:ret med I 289Kkr.

avsSttning till foreningens yttre underh6llsf ond
med minst 0,3 % av taxeringsv5rdet pa
fastigheten. Fonden for yttre underhSll
redovisas under bundet eget kapital i
balansrdkningen.

Avskrivningar 5r en bokf r!ringsmdssig
vArdeminskning av foreningens fastighet och
den posten pdverkar inte foreningens likviditet.

Tittar man

pa foreningens likviditeisfldde som

iiven innefattar investeringar samt
finansieringsdelen iform av l6n och upplitelser
har fdreningen ett positivt kassafl6de med
1079 Kkr. I kassaflodesanalysen Sterfinns mer

Ar

Planeraddtgiird
planteringsytor
Renovering bilparkering
Reparation av husgrunder
Fdrnyelse

information om f ijreningens likviditetsf ldde.
samband med budgetarbetet inf6r 5r 2019
beslutade f6reningen om en avgiftshojning pi
2:/(, f t.o.m. 1 januari 2019.

Kkr.

2019
2079
2079

300
475
797

I

Efter rekenskapserets utging, isamband med
villkorsdndring av ett av foreningens len valde
fdreningen att amortera ned linet med 2 mkr.

Fordndring Eget kapital
Arets
resuttat
Belopp vid arets

ingang

62508074

I

olatr

72091756 563397 -1a28 3a4 '254701 73OaOO82

Resultatdisp enl stemma:

fond
Balanseras iny riknine
Arets resultat
Belopp vid erets utgans
Avsittning tillwtre

256

464

-256464

-254707

2547OI
290

62508

014 12097756 819861

5lt5

-2339

549

308

290 308

29O3Og 73370390
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Flerirsoversikt

6 885

6 676

6397

6336

6273

Resultat efter finansiella poster, Kkr

290

-255

273

402

89

Soliditet, %

68,0

Nettoomsittning, Kkr

70,r

70,1

70,o

70,o

Genomsnittlig irsavgift per kvm
bostadsrittsyta, kr

620

606

589

589

Lin per kvm bostadsrdttsyta, kr

3794

3794

3794

3794

4092

Insats per kvm bostadsrittsyta, kr

7 904

7 904

7 904

7 904

7 904

2,3r

2,87

2,90

4,OO

4,20

31,3

31,0

31,1

30,8

32,6

Genomsnittlig skuldrinta, % *
Fastighetens belSningsgrad, %
*

**

Genomsnittlig skuldrdnta definieras som bokfcird kostnad f6r linerintor i forhAllande till genomsnittliga fastighetslan.

**

Fastighetens belSningsgrad definieras som fastighetslin i forhillande till fastighetens bokforda vArde.

Resultatdisposition

F6rslag

till behandling

av foreningens resultat:

-2339 549

Balanserat resultat

290308

Arets resultat

-2049 247
Styrelsen fdreslir att:
Till yttre fond avsiitts

256464

rikning overfdres

-2 305 705

I

ny

-2049 24t

Betrdffande foreningens resultat och stdllning i ovrigt hinvisas till efterfoljande resultat- och balans-

"$*

rdkning, kassaflodesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor ddr ej annat angr

5t75
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RESULTATRAKNING
Not

2018-01-01

2077 -O!-O7

2018-72-31

20L7-!2-37

6 843 588

6 675 732

41 500

0

6 885 088

6 675 732

-4 334 245
-358 915
-223 230

-4 589 47 7
-373 033

-999 334

-975734

9!5 724

-6 705 020

3&

569 7L2

15 853

R6relsens intakter m.m.

Arsavgifter och hyresintekter
Ovriga rorelseintekter
Summa riirelsens

intikter

m.m.

ROrelsens kostnader

Driftkostnader
Ovriga externa kostnader

5

Personalkostnader

o

Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar
-5

Summa 16relsens kostnader

R6relseresultat
Resultat

969

-167 778

frln finansiella poster

Rentekostnader

-694909

t7 238
-841657

Summa f inansiella poster

-679 056

-824 4L3

Resultat efter finansiella poster

290 308

-2s4707

Arets resultat

290 308

_2547o$/

Ranteintakter

7 /15

Brf Aspiatra
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2018-12-37

2077-72-31

95 996 357

96 850 151

7 640 025

1400 590

Summa materiella anlSggningstillgjngar

97 636 382

9g 250747

Summa anlSggningstillglngar

97 636 382

98250 747

BALANSRAKNING
Not
TILLGANGAR

Anliggningstil lglngar
Materiella anleggningstillg:ngar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Omsittningstillgingar
Kortf ristiga fordringar

Kundfordringar
Ovriga fordringar
9

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter
5umma korttristiga fordringar
Kassa och bank

Summa

omsittningstillglngar

8/15

234

25 837

747 634

772 635

168 330

203706

6 803 947

5724874

6972277

s 928 584

704 608 659

SUMMA TILLGANGAR

5

85s
25 437

Brf

10417932\
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2018-12-31

2017-12-37

74 599 770

74 599 770

879 867

563 397

75479 531

75 763!57

-2339 549
290 308

-1828384
-254701

-2049247

-2 083 085

73370390

73 080 082

Skulder till krediti nstitut

28 000 000

30 000 000

Summa lingfristiga skulder

28 000 000

30 000 000

BALANSRAKNING
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust

Arets resultat
Summa

fritt

eget kapital

Summa eget kapital

10

Llngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2 000 000

0

Leverantorsskulder

342423

274822

Aktuell skatteskuld
Ovriga skulder

5046
37289

2384
6036

859 511

816 001

3238269

7099243

Kortfristig del av l6ngfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda

77

intikter

Summa kortf ristiga skulder

704179.rts

104508 659

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER

9lt5
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KASsAFLOOESNNALYS

2018-01-01

2077-Ot-O7

2078-72-31.

20L7-L2-31

-694909

569772
975738
t7 238
-841651

7289 642

721O37

Rorelseresultat

969 364

Justeringarfor poster som inte ingir i kassaflodet

999 334
15 853

Erh6llen rinta mm
Erlagd rinta

Kassafkide

frin

den l6pande verksamheten

fdre forindringar av rorelsekapital
Kassafliide

frin forindringar

av rorelsekapital

4379

-4739

30 997

37 06s

inskning(-)/okning(+) av leverantorsskulder

67 601.

1o4995

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

77425

6 538

146404

864896

0

-1 100 000

-384975

-44303

-384975

-7744303

Mi nskning(+)/okning(-) av ku ndfordringar

Minskning(+)/okni ng(-) av fordri ngar
M

Kassafl6de

I

frin

den lopande verksamheten

nvesteri ngsverksam heten

Forvirv av byggnader och mark
Forvirv av inventarier, verktyg och installationer
Kassaf l6de

f

rin i nvesteri

ngsverksam heten

Finansieri ngsverksam heten
I

-44700

nbetalda insatser och upplitelseavgifter

Kassaf l<ide

frin finansieringsverksamheten

-44LOO

0

Forindring av likvida medel

to79059

-323507

Likvida medelvid Srets borjan

5724878

6 048 385

Likvida medelvid irets slut

5803947

s72487V

10t'.5
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NOTER
Not

Redovisningsprinciper

1

Redovisningswinciper
Arsredovisningen dr upprettad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnimndens allmdnna rid
(BFNAR 2016:10) om irsredovisning i mindre f6retag. Principerna iir oforandrade jemfort med fdregiende

ir.

V ii rd er i ngs p r i nci pet m. m.

Tillgengar, avsettningar och skulder har verderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.
M

ateriella a nl dggni ngstil Igd n ga r

Materiella anlSggningstillgengar redovisas till anskaffningsvarde med avdragfor ackumulerad vSrdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgingarna skrivs av linjdrt <iver tillgingarnas nyttjandeperiod.

Byggnad

100 ar

Fastighetsforb;ttringar 100ir
lnventarier/installationer 5-336r
F o sti ghetsskatt/ F asti ghetsav

gift

Foreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift fdr bostadsdelen som antingen er ett fast
belopp per legenhet eller 0,3 % av taxeringsvardet for bostadsdelen. Det liigsta av dessa varden utgdr
foreningens fastighetsavgift som f6r rAkenskapsiret ir 1 337 kr per Iigenhet. For lokaler betalar foreningen
en stailig fastighetsskatt med 1% av taxeringsvArdet pa lokaldelen.
Fond fiir yttre underhdll

Enligt bokfriringsn5mndens allmdnna rAd, ska reservering fdr framtida underhill redovisas under bundet eget
kapital. Avsettning till fonden sker, genom en Arlig omf6ring mellan fritt och bundet eget kapital.
lanspraktagande av fonden for planerat underhSll sker pd samma sett.
I enlighet med de nya stadgarna har avsettningen till yttre fonden endrats fren 0,1% till 0,3% fran och med
2017

.

Noter till resultatriikningen
Not

2

20L8

2077

Arsavgifter

4 905 264

HyresintAkter, bosteder

7267 063
77 379

4795 020
r 270 068
77 888

433 275
130 530

371 036
729 960

30137

37790

6 843 588

6 675 732

2078

20t7

F6rsakringsersAttning
Ovriga intSkter

37 000

0
0

Summa iivriga 16relseintekter

41 500

Arsavgifter och hyresintekter

Hyresintakter, lokaler
HyresintSkter, p-platser
Bredband internetanslutning
Ovriga hyresintikter
Summa Srsavgifter och hyresintakter

Not

3

ovriga r6relseintikter

4 500

M5

Brf
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NOTER

Not4

Driftkostnader
Fastighetsskotsel
Reparationer/underhSll

Fjiirrvdrme

329 3L7
601 377
160 530
7 336 673

r 395 442
0

247sO

377340
747 447
765 874

276 875
728 39I
762 674

Bredband/Kabel-TV

249 680

Underh6ll av huskropp utvindig
Obligatorisk ventilationskontroll

t96 375
721825
69 938

249 157
984 687
0

Fastighetsfdrsdkring

FastighetsskatVavgift
6vriga driftkostnader
Summa driftkostnader

ovriga externa kostnader
Forvaltningsarvode

Konsultarvode
Serviceavgift till brf -organisation
Revisionsarvode

76 276

776 657

773995

219 472

14 L36

4334245

4 589 472

2018

2077

774252
94777

770 398

082

4997

39 188

30 188
44 607

0
45 616

Ovriga externa kostnader
Summa 6vrita externa kostnader

70760

80 797

5

Advokat- & ratteg:ngskostnader

Not6

406 272

UnderhSll f<ireningslokal
Vatten och avlopp
Sophantering
Stadning

Sn<ir<ijning och sandning

5

2017

618996
774 476

EI

Not

2078

61856

60 993

358 915

373 033

2018

20L7

115 500

707 320

Arvode intern revisor

65 775
2 000

29 7Q0
2 000

Sociala avgifter

40 555

28

Personalkostnader
Styrelsearvoden
Lcin

Skattef ri bilersattning

0

Summa personalkostnader

223 230

9t4
444

167

778*Xy
NN

\

xu75
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NOTER
Noter till balansrekningen
Not

7

Bytgnader och mark

2078-72-37

2077-72-37

Ingeende anskaff ningsvarde

103 520 389

LOz 420 389

0

1 100 000

103 s20 389

103 520 389

-6 670 238

-) 6ZJ /A/

-853794

-846 47 7

Utgeende ackumulerade avskrivningar

-7 524032

-6 670 238

Utglende redovisat virde

9s 996 357

96 850 151

Redovisat varde byggnader
Redovisat virde f astighetsfitrb:ittringar

42 3s2 364
35 503 093

42 823833
35 885 418

Redovisat varde mark

18 140 900

18 140 900

Summa redovisat vArde

95 996 357

95 850 151

85 488 000

85 488 000

57 934000

57 934000

2018-12-31

20L7-72-3r

2067 090

2022787

384 975

44 303

2 452065

2067 090
-537 233

Ink6p

Utgiende ackumulerade anskaffningsvarden
Ingeende avskrivningar

Arets avskrivningar

TaxeingsvAde
Taxeringsviirdet for foreningens fastigheter:
varav oyggnaoer:

Not

8

Inventarier, verktyg och installationer
IngAende anskaff ningsvdrde

Inkop

Utgiende ackumu lerade anskaff ningsvirden
Arets avskrivningar

-666 500
-745 540

Utglende ackumulerade avskrivningar

-412040

IngSende avskrivningar

Utgaende redovisat

virde

-729 267
-666 500

14o05e0W

1640 025

73t7s

Brf Asp5:tra
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NOTER
Not

9

F6rutbetalda kostnader och upplupna intekter
Forsgkringspremie

2018-72-37

2077 -12-37

66 574

66 574
43 563

0

Ekonomisk fdrvaltning

75064

62 494

747 638

772 635

Lendristiga skulder

2078-72-37

2017 -72-37

Amortering efter 5 5r

28 000 000

30 000 000

Summa lengfristiga skulder

28 000 000

30 000 000

Ovriga forutbetalda kostnader
Summa

Not

10

f6rutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kreditgivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Stadshvootek

Villkorsindring Renta%

2019-06-07
2079-03-07
2021--09-01
2027-O9 -01

2022-O9-Ot
202A-09-01
2028-09-OL
2079-09-26

Amortering

20L9

2 000 000

2,97

t,63

2 000 000

11

Upplupna kostnader och fiirutbetalda int5kter
Forutbetalda avgifter/hyror
Upplupna rentekostnader
Upplupen fjiirrviirmekostnad
Ovriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och

t6rutbetalda int:kter

74t75

000 000

000
000
2 000
10 000
5 000
5 000
30 000
2 000
28 000
2

t,52
2,O8

2,15
0,58

Avger kortfristig del
Summa lengfristiga skulder

Not

3
1

1,35
1 ?q

2 000 000

Summa

Skuld per

2078-72-31

000
000
000
000
000
000

000
000
000

2018-12-3r

2077 -72-31

579 966
27 858
786 7r2

77 575

567 642
77 365
796 534
34 460

859 577

816 001

Brt
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NOTER
6vriga noter
Not

12

StSllda

sikerheter

Fastighetsinteckningar
Summa

stillda sikerheter

Skirholmen20t9-

2077-t2-3t

41 000 000

41 000 000
41 000 000

41 000 000

DJ -/ 7
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Boo Fogelberg

Sanna Everskog Lund

Hans Selin

v

2018-t2-3t

iyfi*irions beratte sgfi r
t

I

d

mn

ats

o"n

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ma,
Monica
Auktoriserad revisor

I

lf

5

ro rr.

Samir Skhayri

.,L

pwc

Revisionsberdttelse
Till frireningsstdmman i Bostadsrdttsfcireningen Aspsdtra

1,

org.nr 76g6t9-zt9o

Rapport om flrsredovisningen
Uttalanden
Jag har utftirt en revision av irsredovisningen fcir Bostadsrdttsfrireningen Aspsdtra r frir

lr

zor8.

Enligt min uppfattning har Srsredovisningen upprhttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av f<ireningens finansiella stiillning per den 3r december zor8 och av dess
finansiella resultat och kassaflcide fcir flret enligt flrsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen dr fcirenlig med
irsredovisningens ciwiga delar.
Jag tillstyrker diirfcir att fcireningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fcir frireningen.

Grundfor uttalanden
Jag har utfcirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet R euisorns ansuar. Jag dr oberoende i f<irh&llande 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 dndam5lsenliga som grund fcir mina uttalanden.

Stgrelsens ensuar
Det dr styrelsen som har ansvaret f<ir att irsredovisningen upprittas och att den ger en rdttvisande bild enligt
flrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den interna kontroll som den bedcimer iir ncidvdndig fcir att
upprltta en Srsredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi misstag.

Vid upprdttandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen frir bedrimningen av frireningens fdrmlga att fortsdtta
verksamheten. Den upplyser, ndr sfl iir tilliimpligt, om frirhflllanden som kan piverka fcirmigan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reursorns tnsuar
Mina m8l dr att uppnfl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte innehflller nflgra
vdsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pi misstag, och att ldmna en
revisionsberdttelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men dr ingen
garanti fcir att en revision som utfcjrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en
vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pl grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fcirvdntas pflverka de ekonomiska beslut som
anvdndare fattar med grund i Srsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omd<ime och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:
. identifierar och bed<imerjag riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi misstag, utformar och utfrir granskningsitgdrder bland annat utifrfln dessa risker och

-L
pwe
inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamilsenliga frir att utgcira en grund fcir mina uttalanden.
Risken f<ir att inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till f<iljd av oegentligheter dr hcigre [n fcir en vdsentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller flsidosdttande av intern kontroll.

.

skaffar jag mig en fcirstielse av den del av fcireningens interna kontroll som har betydelse fcir min revision fcir
att utforma granskningsitgdrder som dr liimpliga med hdnsyn till omstiindigheterna, men inte fcir att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

.

utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i st)'relsens
uppskattningar i redovisningen och tillhcjrande upplysningar.

.

drarjag en slutsats om liimpligheten i att st)'relsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprittandet av
flrsredovisningen. Jag drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sldana hdndelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande Wivel om frireningens fcirmflga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig oslkerhetsfaktor, miste jag i revisionsberdttelsen fista uppmdrksamheten pA upplysningarna i
irsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar dr otillrdckliga,
modifiera uttalandet om &rsredovisningen. Mina slutsatser baseras pfl de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet fcir revisionsberhttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller f<irhillanden gcira att en ftirening inte
lhngre kan fortsdtta verksamheten.

r

strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
de underliggande transaktionerna och hdndelserna pfl ett
iterger
irsredovisningen
och
om
upplysningarna,
sdtt som ger en rdttvisande bild.

utvhrderarj

ag den civergripande presentationen,

Jag miste informera st''relsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunliten
fcir den. Jag miste ocksfl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden
Utciver min revision av f,.rsredovisningen har jag dven utfrjrt en revision av stlrelsens fcirvaltning frir
Bostadsrettsfdreningen Aspsitra r frir flr zorS samt av f<irslaget till dispositioner betrdffande fiireningens vinst
eller fcirlust.
Jag tillstyrker att fcireningssthmman behandlar fcirlusten enligt f<irslaget i fcirvaltningsberdttelsen och beviljar

styrelsens ledamciter ansvarsfrihet fiir rdkenskapsiret.

Grundfir uttalanden
Mitt ansvar enligt denna beskrivs nlrmare i avsnittet
Reuisorns ansuar.Jag dr oberoende i f<jrhfrllande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tiwigt
fuilgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav'
Jag har utfrirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillriickliga och dndamllsenliga som grund fcir mina uttalanden.

Styrelsens

tnsutr

Det dr styrelsen som har ansvaret frir fcirslaget till dispositioner betrdffande f<ireningens vinst eller frirlust. Vid
fcirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedcimning av om utdelningen dr fcirsvarlig med hdnsyn till

2av 3
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de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller
konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i tiwigt.

pi

storleken av fcireningens egna kapital,

Styrelsen ansvarar f<ir fiireningens organisation och fcirvaltningen av ftireningens angeldgenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlcipande bedcima fcireningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation
6r utformad si att bokfciringen, medelsftirvaltningen och frireningens ekonomiska angeldgenheter i <iwigt
kontrolleras pfl ett betryggande sdtt.

Reursorns ansuar
Mitt mil betrdffande revisionen

av f<irvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedcima om nigon styrelseledamot i nlgot vdsentligt

avseende:

.

friretagit nigon fltgdrd eller gjort sig skyldig till n5gon fcirsummelse som kan ftiranleda ersdttningsskyldighet
mot frireningen, eller

.

pa nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska

fcireningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

till dispositioner av f<ireningens vinst eller fcirlust, och ddrmed mitt
grad
av sdkerhet bedcima om fcirslaget dr fcirenligt med bostadsrdttslagen.
uttalande om detta, dr att med rimlig
Mitt m5l betrdffande revisionen

av fcirslaget

Rimlig sdkerhet dr en hiig grad av sdkerhet, men ingen garanti fcir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppt[cka Stgdrder el]er frjrsummelser som kan fciranleda
ersdttningsskyldighet mot fcireningen, eller att ett fcirslag till dispositioner av fcireningens vinst eller fcirlust inte dr
fcirenligt med bostadsrdttslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvlnderjag professionellt omd6me och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen och fcirslaget till

dispositioner av fdreningens vinst eller frirlust grundar sig friimst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsitgdrder som utfcirs baseras pl min professionella bedcimning med utgingspunkt i risk
och vdsentlighet. Det innebdr attjag fokuserar granskningen pfl sidana fltgdrder, omrflden och ftirhillanden som
dr vdsentliga fcir verksamheten och ddr avsteg och civertrddelser skulle ha sdrskild betydelse fcir fcireningens
situation. Jag gir igenom och priivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgdrder och andra fcirhillanden
som dr relevanta fcir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fcir mitt uttalande om styrelsens fcirslag till
dispositioner betrdffande frireningens vinst eller fcirlust har jag granskat om fcirslaget dr ftirenligt med

bostadsrdttslagen.
Stockholm den 14 maj zorg
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Revisionsberflttelse

Till lbreningsstinman i Bostadsrittsfdreningen Aspsitra I' org.nr.769618-2190
Jag har granskat irsbokslutet, ftirvaltningsberattelsen och styrelsemdtesprotokoll
Bostadsriittsfiireningen Aspsatra 1. Det 2ir styrelsen som har ansvaret ftir

ldr ir 2018 i

rtikenskapshandlingama och fiirvaltningen. Som fdrtroendevald revisor serjag som mitt
huvudsakliga ansvar att granska styrelsearbetet. I huvudsak harjag granskat viisentliga beslut,
itg:irder och ftirhAllanden i ftireningen ftir att kunna beddma om styrelsen eller nigon
styrelseledamot har handlat i strid med fiireningens stadgar eller Arsmdtesbeslut.

rimlig grund liir att tillstlrka att Arsmtitet faststiiller
resultatriikningen och balansriikningen ftir ftireningen, disponerar resultatet enligt fttrslaget i
verksamhetsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.
Jag anser att min revision ger mig

Setra den 1 maj 2019

