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F orv altnin g sb eriitte I s e

Fiireningens verksam het
Fdreningen har till iindamAl att friimja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom
att i foreningens hus upplAta
bostadsldrgenheter och lokaler under
nyttjanderdtt och utan tidsbegriinsning.
UpplAtelse fAr dven omfatta mark som ligger i
anslutning til l foreningens hus, om marken
skall anvdndas som komplement till
bostadsldgenhet eller lokal.

Foreningens fastig heUer
Byggnad
Fdren i ngen forvdrvade 2009-08-2 1 fastig heten
Korpen 9 iStockholms kommun.
F6reningens fastighet bestAr av 5
flerbostadshus pA adresserna:
Sigfridsviigen 7-9
Hdgerstensv dgen 124-1 26
Erik Segersiills Viig 4
Schlytersvtigen 59

Fastigheterna byggdes 1982 forutom
Hiigerstensvdgen som uppfordes 1 91 2.

Mark
Marken innehas med iiganderditt.

Ltigenheter och lokaler
Den totala ytan uppgAr ttll8232 m2, varav 6663
m2 utgor liigenhetsyta och 1569 m" lokalyta.

Ldigenhetsfordel n i n g :

7 st 1 rum och k6k
23 st2 rum och k6k
34 st 3 rum och kOk
2Ost4 rum och kok

1 st 5 rum och kdk

Av dessa ldgenheter iir 76 upplAtna med
bostadsriitt och 9 med hyresrdtt.

Foreningen iir frivilligt momsregistrerad
avseende verksamhetslokaler.

Sigfridsgatan

Fdrsdkring
Fastig heten dr f ullvdrdesfdrsiikrad hos Tryg g-
Hansa. I avtalet ingAr styrelseforsiikring samt
bostadsrittsti lliig g fdr samtliga ligen heter.

Fastighetens tekniska status
Avsdittning till f6reningens fond f6r yttre
underhAlls gdrs, i enlighet av styrelsen
faststdlld underhAllsplan.

LAsbyte 2010
Ef, tidschip, rorelsedetektorer 2010
Garagerenovering 2011
Drdnering 2011
Energideklaration 2011
Portar/kodlAs 2012
FOnster 2012
Ny fdgenhet (tviittstuga) 2012
Flytt av tvdrttstuga 2012

Det planerade underhAllsbehovet av
foreningens fastighet beriiknas till
8 300 000 kr exkl moms for den niirmaste 5-
Arsperioden. De Atgiirderna som planeras de
ndrmaste tvA 6ren framgAr nedan.
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Hdqerstensvaiqen 126
Renovera hiss 2014-2015
Radiatorsystem 2014-2015
EnergisparAtgiirder 2014-2015

Elisabeth Hamling
Jan Stjernlof
Susana Etzler
Tobias Oskarsson
Anna-CariWallin
Zeid Andersson-Sjdstrdm
HAkan Boqvist
Juha Elonen
G6sta Biickstrom
Pdr Klyvert

ledamoUOrdf.
ledamoUKassdr
ledamot/Sekr
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleantFastig hetsftirvaltn in g

Avtal har tecknats:
Teknisk fdrvaltning
Fastighetsskdtsel
Marksk6tsel/snoroj n ing
Takskottning

Marcus SpAng
Marcus SpAng
lT-underhAll
Vantdr Bleck &
Pl6tslageri

Schlytersvdgen

Frireningsfrigor
Fdreningens gdllande stadgar registrerades
hos Bolagsverket den 26 juli 2011.

O rg a n i s ati o n s a n s I utn i n g
Fdreningen iir idag ansluten til l
Fastighetsdgarna.

Medlemmar och hyresgdster
F6reningen hade vid Arets slut 107
medlemmar. Under Aret har 1 dverlAtelse
skett och 1 upplAtelse av nybyggd bostadsrtitt.

Fdreningen har vid Arets slut t hyresgaister.

Vid ldgenhetsOverlAtelser 2014 debiteras
k6paren en 6verlAtelseavgift pA 1 110 kr.
Pantsittningsavgift debiteras kdparen med
444 kr.

Styrelsen
Styrelsen har sedan ordinarie
foreningsstiimma, 201 3-05-30 och d€irmed
pAf6ljande styrelsekonstitueri n g haft foljande
sammansdttning:

2013-11-15 avflyttade H6kan Boqvist frAn
foreningen.

Revisor
Staffan Zander, Baker Tilly Mapema, ordinarie

Valberedning
Maria Zetterstrom
Kitt Mart6ng
Kristian Eriksson

Styre lses am rn a ntriid e n
Styrelsen har under Aret kontinuerligt arbetat
med forvaltning av fastigheten och haft 18
protokollforda m6ten. Foreningens firma har
tecknats av tvA ledamdter i forening.

Hindelser under iret

- lord n i ngsstiillt ny bostadsrdttsliigen het av
gammalt containerutrymme H-stensvdgen 124
- Ny uteplats framfdr H€igerstenshuset.
- Arbetet med att byta tak pA
Hdgerstensv iigen 124-126 sl utfdrdes.
- RAvinden avyttrades i syfte att
iordningsstdlla ldgenhet.

Hdgerstensvdgen

Framtida utveckling
Fortsatt arbete med att utreda mojligheter att
biittre utnyttja befintlig panncentral.

Fiireningens ekonomi
Avtal om ekonomisk forvaltning finns tecknat
med Deloitte AB.

Brf Aspudden Centrum I
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Avgifter och hyror
F6reningens Arsavgifter bibeh6lls of6rdndrade
under 2013.

Resultat
F6reningens resultat for Ar 2013 iir - 1 450
Kkr, vilket kan jiimforas med resultatet for 6r
2012 pA - 2 042 Kkr. Fdrdndringen mellan
Aren kan delvis fdrklaras av 6kade intdkter for
bostider och lokaler, frdmst avgiftshojningen
som genomfdrdes i oktober 2012.
Driftkostnaderna €ir nAgot hdgre och utg6rs
framfdr allt av sophanteringen. Aret belastas
av forsiiljningskostnader i samband med
avyttringen av rAvinden. Kostnader f6r
fastighetsskotsel har diiremot minskat liksom
kostnader f6r konsultarvode.

I resultatet ingAr avskrivningar med 1 295 Kkr.
Avskrivningar dr en bokforingsmiissig
viirdem inskning' av foren ingens fasti g het och
den posten pAverkar inte foreningens likviditet.

Kostnadsutvecklingen i f6reningen dr
f6rhAllandevis stabil. De taxebundna
kostnaderna har dndrats marginellt jamfOrt
med fdregAende Ar.

F6reningens enskilt stdrsta kostnadspost dr
rdntekostnaden och den har under Ar 2013
6kat vilket har ett samband med en hogre
utnyttjad checkkredit.

FrAn och med rdkenskapsAret 2014 giiller ny
god redovisningssed, genom den nya
normgivningen K-regelverket (de sA kallade
K2lK3) som trtider i kraft. Denna fdrdndring
innebdr att synen pA avskrivningar,
investeringar och underhAll med stdrsta
sannolikhet kommer att fdriindras. Detta kan
medfora att framtida resultat och jiimforelsetal
awiker frAn denna Arsredovisning samt
budgeten som dr framtagen fdr 2014.

Resultatftirdelning
o%

I L- -3!Yo ,tf], llntekter- -

II.'',:$*ilffilfons'lra"n
-- lRanteintakter11% .- t

4% g%

Arsavgift per kvm bostadsriittsyta, kr
LAn per kvm bostadsrtittsyta, kr
lnsats per kvm bostadsrdttsyta, kr
Genomsnittlig skuldriinta, % *
Fastighetens belAningsgrad, o/o *

273 273
7 587 7 521

20 536 20564
1,48  1 ,87

28 28

287 406 406
7 445 7 527 7 428

20 583 20572 20421
3,12  3 ,13  3 ,00

27 27 27

'Genomsnittlig skuldranta definieras som bokfOrd rantekostnad fOr l6n ifOrh6llande till genomsnittliga fastighetsl6n.
Fastighetens bel6ningsgrad definieras som fastighetslAn i f0rhAllande till fastighetens bokftirda vdrde.

Resultatdisposition

Betriiffande foreningens resultat och stiillning i dvrigt hiinvisas till efterfdljande resultat- och
balansrdkningar med til lh6rande til l i iggsupplysningar.

BrfAspudden Centrum 1
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Forslag til l behandling av foreningens resultat
Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen foreslAr att
Till yttre fond avsdtts
I ny rdkning overfdres

-8 415714
-1450288
-9 866 002

750 000
-10 616 002
-9 866 002



S& hfir tolkar du Arsredovisninsen

Frirva ltn i n gs be rdttelsen
Avsnittet ger en fdrklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utf6rt och
planerat underhAll och vilka som ar invalda i
styrelsen. I forvaltningsberdttelsen upplyser
foreningen om sAdant som inte finns med i
balans- och resultatr€lkningen men som dnd6
dr viktiga f6r att kunna bed6ma fdreningens
ekonomi. H6r redovisar €iven styrelsen sitt
forslag pA hur foreningens resultat f6r Aret ska
disponeras.

Resultatrdkningen
Hdr redovisas f6reningens intdkter och
kostnader under verksamhetsAret. I ntdkter
minus kostnader iir lika med Arets overskott
eller underskott. For en bostadsrdttsforening iir
inte mAlet att gora stora dverskott utan att
lingsiktigt anpassa intdikterna mot de
kostnader f6reningen har. D€lrfor kan resultatet
variera fr6n Ar till Ar, t.ex. om f6reningen ett
visst Ar tagit stora akuta underhAllskostnader
som inte tiicktes av intdkterna just det Aret.

Arsavgifterna bor dock berdknas til l en nivA ddir
de til lsammans med eventuella hyresintdkter
tdcker rorelsens kostnader samt avsdttning till
ett framtida planerat underhAll (avs€ittning till
fond).

Intiikter
De viktigaste intdkterna i en
bostadsrdttsforening iir medlemmarnas
6rsavgifter och hyresgdisternas hyror. Hyror
kan komma frAn t.ex. boende, garageplatser
eller lokaler. En forening med mAnga
lokalhyresgdster kan oftast h6lla en relativt lAg
avgiftsnivA - men kan samtidigt vara kdnslig
mot hyresbortfall.

Kostn ad er i n kl u sive avskrivn i n g ar
Foreningens kostnader utgOrs til l stOrsta delen
av driftskostnader sAsom el, uppvdrmning,
vatten, fastighetsskotsel, snOrojning m.m. Till
driften riiknas dven underhAll och reparationer.

Kostnaden for stdrre underhAll dtlr foreningen
forbdttrar och fornyar en installation i
fastigheten som t.ex. vid ett stambyte, fAr
fordelas ut pA flera Ar. Kostnaden skrivs av pA
en nyttjandeperiod. Under foreningens
rOrelsekostnader i resultatr€ikningen finns
ddrfor en post som kallas avskrivningar. Ddr
redovisas en bokf6ringsmdssig kostnad, som

ska motsvara Arets slitage pA fastigheten och
inventarier. Ett slitage som bdr finansieras
genom att foreningens intdkter €iven ticker
avskrivningskostnaden. PA sA siitt skapar
foreningen en avsdttning till ett framtida
planerat underhAll.

F i n a n si el I a i ntdkter och kostn ader
Hdr redovisas vad foreningen har for
rdntekostnader pA sina lAn. Rdntekostnaderna
dr oftast en stor post fdr foreningarna och h€rr
kan det vara av vikt att se 6ver
til laggsupplysningarna kring lAngfristiga
skulder i balansriikningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken riintesats?

For att fA reda pA en viss liigenhets
"rdntekostnad" - kan man multiplicera
ldgenhetens andelstal med rdntekostnaden.

Balansrikningen
I detta avsnitt redovisas en dgonblicksbild av
foreningens til lgAngar och skulder pA
bokslutsdagen.

Tillgdngar
I en fdrening finns friimst tvi olika slags
tillgAngar. AnldggningstillgAngar och
omsdttningstillgAngar.

Anl 1ggningstillgdngar - deir tillgAngarna rir
bundna och ddrmed svArare att realisera. Den
enskilt storsta til196ngen iir sjiilvklart
foreningens fastighet. Det bokf6rda viirdet som
dr angivet, baseras pA anskaffningsutgiften for
fastigheten med avdrag fdr ackumulerade
avskrivningar och ska inte fOrvdxlas med
marknadsvdrdet, som kan vara bAde liigre och
hdgre.

Omsdttningstillgdngar- t.ex. kassa och bank,
dtir ti l lgAngen kan omsiittas ganska enkelt.

En mitt for att se hur foreningen mAr
likviditetsmdssigt, dr att se om de kortfristiga
ford ri ngarna tdcker foren i n gens kortfristiga
skulder.

Brf Aspudden Centrum 1
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Eget Kapital
En bostadsrdttsfdrening 5r en ekonomisk
forening och alla medlemmar ien sAdan
fOrening ska betala in en insats. Fdreningens
egna kapital bestAr ddrfor frdmst av vid
bildandet inbetalda insatser och senare
tillkommande insatser och upplitelseavgifter.
Det egna kapitalet dr f6rdelat p6 bundet och
fritt eget kapital.

Bundet eget kapital- €lr t.ex. insatser och
upplAtelseavgifter. Det kallas bundet dA det
inte fAr delas ut til l medlemmarna. Under
bundet eget kapital redovisas dven
fOreningens yttre fond.

Den yttre fonden bestAr av avsdttningar som
gjorts tidigare 5r enligt foreningens stadgar. I
praktiken iir detta endast avsdttningar som
gors i bokf6ringen, och finns sAledes inte pA
ett sdrskilt konto. Det €ir ddirfdr viktigt att dessa
pengar finns til lgiingliga niir fonden ska
anvdndas. Om siktet siitts pA att 6rsavgifter
och hyresintiikter alltid ska tdcka Arets
avsdittning till den yttre fonden sA kommer
medel iiven finnas for det planerade
underh6llet iform av likvida medeleller
lAneutrymme efter amortering av lAn.

Fritt eget kapital- utgors av tidigare 6rs
resultatmiissiga under- och dverskott.

Skulder
F6reningens skulder delas upp i lAngfristiga
och kortfristiga skulder.

LAngfristiga skulder - ska betalas forst efter
flera Ar. DA oftast mot en sdrskild
amorteringsplan sisom t.ex. foreningens
fastighetslAn.

Kortfristiga skulder - kan vara inbetalda hyror
och avgifter frAn medlemmar och hyresgiister
som dnnu inte forfallit for betalning
(fdrskottsbetal n in gar) samt obetalda faktu ror
som beniimns som upplupna kostnader i
balansriikningen. Dessa ska betalas inom ett
6r.

Stiillda siikerheter
Avser pantbrev/fastighetsinteckningar som
ldmnats som sdkerhet for foreningens lAn.

Kassafkidesanalys
Kassaflddet dr fdreningens inbetalningar och
utbetalningar under en period. I
Arsredovisningen visas flodet f6r hela Aret.
Kassaflddesanalysen delas upp itre grupper:

L6pande verksamheten - bestAr av avgifter
och hyror, Ovriga intdkter och utgifter,
kortfristiga ford ri n gar och kortf ristiga sku lder.

lnvesteringsverksamheten - bestAr av nya
forvdirv. Kdp av inventarier och gjorda
installationer eller fdrbdttringsarbeten pA
fastigheten.

Finansieringsverksamheten - utg6rs t.ex. av
nyupptagna lAn och amorteringar.

Ett positivt kassafldde visar att det finns
m6jligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassaflode under nAgra 5r kan vara
en bra varningssignal for framtiden dA mer
pengar flodar ut dn vad som kommer in.

Till iggsupplysningar
FOr att skapa en okad forstAelse for de olika
posterna som redovisas under resultat- och
balansriikningen, och ddrmed fA en btittre bild
av bakgrunden til l foreningens ekonomiska
stiil lning, ska en irsredovisning enligt
Arsredovisningslagen dven innehAlla
til l i iggsupplysningar. Typiska
tillaggsupplysningar dr en redovisning av
fdreningens lAngfristiga lAn och vilka intiikter
och kostnader som iir forutbetalda (fakturor
som dr betalda men avser neista 6r) samt
upplupna (fakturor som avser innevarande Ar
men som dnnu inte betalats).

Brf Aspudden Centrum 1
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RESULTATRAKNING

R6relsens int?ikter m.m.
Arsavgifter och hyresint€rkter
Ovriga r6relseintdkter

Riirelsens kostnader
Driftkostnader
Fastighetsfdrsdkring
Fastig hetsskatt, fastighetsavgift
Fastig hetsadm inistration
Avskrivningar av materiella an1699ningstillgAngar

Rdrelseresultat

Resultat frin finansiella poster
Rdnteintdkter
Riintekostnader

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not
2013-01-01
2013-12-31

5 461 813
584 488

2012-01-01
2012-12-31

4 818 048
388 595

6 046 301

-3 587 003
-156 950
-404 496
-540 886

-1 295 468

5 206 643

-3 493 422
-102 451
-300 545
-617 709

-'t 232617
-5 984 803

61 498

2 858
-1 514 644

-5746744

-540 101

3 531
-1504974

-1 511 786

-1 450 288

-1 450 288

-1 501 443

-2041544

-204154/.
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Materiella anldggningstillgingar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
PAgAende nyanldggningar

Summa anldggningstillgingar

Omsiift n ingsti llgAngar

Kortfristiga ford rin gar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna int€ikter

Kassa och bank

Summa omsdittningstillgingar

SUMMATILLGANGAR

Not
2013-12-31

168 415 394
368 944

2 185 847

2012-12-31

164738 457
357 382

3 700 353

5
6
7

170 970 185

170 970 185

2 810
4269

194 470

168 796 192

168 796 192

0
4 094

101 770
201 549

131 627

333 176

171 303 361

105 864

128 804

234 668

169 030 860

BrfAspudden Centrum 1
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BALAI{SRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och upplAtelseavgifter
Fond f6r yttre underhAll

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder til l kreditinstitut
Summa lingfristiga skutder

Kortfristiga skulder
Checkrdkningskredit
Leverant0rsskulder
Aktuell skatteskuld
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda i nttikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Stiillda siikerheter

Panter och ddrmed jiimfdrliga sdkerheter
som har stii l lts f6r egna skulder och for
f6rpl i ktelser som redovisats som avsdttn i n gar

Fastig hetsinteckn ingar

Not
2013-12-31

127 543 591
1512654

2012-12-31

126 818 591
762654

129 056245

-8 415714
-1450288

127 581 245

-5 624 170
-2041544

-9 866 002 -7 665714

119 190 243

45 149 000

1 19  915 531

45 149 000
10

1 1

1 2

45 149 000

4 159 829
207 942
87 630

278 s72
2230145

45 149 000

2007 024
481 599

18 307
1 38 209

1 321 190
6 964 118

171 303 361

54 149 000

3 966 329

169 030 860

54 149 000
54 149 000

Inga

54 149 000

Inga

B.f Aspudden Centrum 'l
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KASSAFLODESANALYS

Den ldpande verksamheten
ROrelseresultat
Avskrivningar
Erhillen riinta mm
Erlagd rdrnta

Kassafl6de frin den ldpande verksamheten
f6re f<irdndringar av rdrelsekapital

Kassafl6de frin fdr?ind ri n gar av r6relsekapital
Minskning(+)/0kning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/okning(-) av fordringar
Minskning(-)/6kning(+) av leverantorsskulder
M inskning (-)/6knin g (+) av kortfristiga skulder

Kassafl6de frin den ldpande verksamheten

I nvesteri n gsverksamheten
Fdrviirv av byggnader och mark
Fdrviirv av inventarier, verktyg och installationer
F6rvdirv av pAgAende nyanlSggningar

Kassafl<ide frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
lnsatser
UpplAtelseavgifter
Upptagna lAngfristiga lAn

Kassafl6de frin finansieringsverksamheten

Fdriindring av likvida medel
Likvida medelvid Arets borjan

Likvida medelvid irets slut

2013-01-01
2013-12-31

61 498
1 295 468

2 858
-1 514 644

2012-01-01
2012-12-31

-540 101
1232617

3 531
-1504974

-154 820

-2810
-92 875

-273 657
1 118 641

-808 927

1 175
23 420

414 304
302236

594 479

0
42880

-3 426 581

-67 792

-2 632 955
-31 200

-3 533 201

-3 469 461

725 000
0

2152805

-6 197 356

1 330 760
2 139 240
2798751

2 877 805

2823
128 804

6 268 751

3 603
125201

131 627 128 804

Brf Aspudden Gentrum 1
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T II"I," AfiGS I"J P P LY SN I N C A R

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Red ov i s n i n g s p ri n c i pe r
Tilldimpade redovisningsprinciper 6verensstdmmer med Arsredovisningslagen och Bokforingsndrmndens
allmdnna rAd. Principerna dr ofordndrade jiimfdrt med foregAende Ar.

Vdrderi ngspri nciper m.m.

TillgAngar, avsdttningar och skulder har vdirderats till anskaffningsviirden om inget annat anges nedan.

M ate i ell a anl 699 ni ngstil lg Ang ar
Materiella anl€iggningstillgAngar redovisas till anskaffningsv€irde med avdrag for ackumulerad
vdrdeminskning och eventuella nedskrivningar. TillgAngarna skrivs av linjtirt 6ver til lgAngarnas
nyttjandeperiod.

Byggnad 1 %
Fastighetsf6rbiittringar 1 -5 %
f nventarier 5-10 %
f nstallationer 5-10 %

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berdknas inflyta.

F a stig h etss katUF a st ig h ets av g ift
F6reningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift fOr bostadsdelen som antingen iir ett fast
belopp per ldgenhet eller 0,3 7o av taxeringsvdrdet for bostadsdelen. Det ldgsta av dessa v6rden utgor
fdreningens fastighetsavgift som fdr rdkenskaps6ret Ar 1 210 kr per ldgenhet. F6r lokaler betalar
f6reningen en statlig fastighetsskatt med 1 o/o av taxeringsvdrdet pA lokaldelen.

Fond fdr yttre underhttll
Enligt bokfdringsn€imndens allmdnna rAd, ska reservering for framtida underhAll redovisas under bundet
eget kapital. Avsiittning til lfonden sker, genom en Arlig omfdring mellan fritt och bundet eget kapital.
lansprAktagande av fonden for planerat underhAll sker pA samma sdtt.

Intiiktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga vdrdet av vad som erhAllits eller kommer att erhdllas.

Personal
Bolaget har inte haft nAgra anst€rllda. Styrelsearvoden inklusive sociala avgifter har utbetalats med 65 710
kronor enligt beslut av foreningsstdmman.

12116 Brf Aspudden Centrum 1
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Arsavgifter och hyresintiikter

Arsavgifter bostdder
Hyresintdkter bostdder
HyresintEikter lokaler
Fastighetsskatt, moms
Hyresintdkter garage, moms
Rabatt, bostad/bostad riitUlokal
Ovriga avgifter och int€rkter

Not 2 Ovriga rdretseintlikter

Tilliigg lokal
Forsdkri n g se rsdttn i n g a r
Ersdttning for terassarbete

Not 3 Driftkostnader

Fastighetssk6tsel
Stdd och sndrojning
Reparation/underhill
Fjdrrviirme
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Kabel-TV och bredband
Teknisk forvaltning
Ovriga driftkostnader

Not4 Fastighetsadministration

Ekonomisk forvaltning
Styrelsearvoden
It-tjdnster
Konsultarvode
Revision
Forsdlj n in gsomkostnader
Ovriga administrativa kostnader

2013

2 430 864
621 304

1 882 504
126 339
378 189
- 2 1 2 0 2
43 815

2012

1 929 272
608 986

1  8 1 9  1 0 8
126 339
321 900

4 804
17 247

5 4 6 1  8 1 3

2013

254 678
329 810

0

4 818 048

2012

369 574
6 406

12 615
584 488

2013

1 95 433
200 491

1 027 789
1 083 067

395 218
1 6 9  1 1 6
196 569
53 636
I 004

256 680

388 595

2012

254 521
1 80 943

1 058 340
I 072 190

389 447
151 647
92 499
21 005
38 678

234 153
3 587 003

2013

124 973
65 710

1 062
156 145
41 877

103 237
47 882

3 493 423

2012

112249
87 131
33 599

223621
19 338
72 000
69 771

617 709

Brf Aspudden Centrum 1
Or9.nr .769616-6318
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Not 5 Byggnader och mark

IngAende anskaffningsvdrde
Ink6p
UtgAende ackumulerade anskaffningsvdrden
IngAende avskrivningar
Arets avskrivningar
UtgAende ackumulerade avskrivningar
UtgAende redovisat viirde

Redovisat vdirde byggnader
Redovisat vdrde mark

Taxeringsviirde
Taxeri ngsv€irdet for foren i n gens fastigheter:
varav byggnader:

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

IngAende anskaffningsviirde
Ink6p
UtgAende ackum ulerade anskaffningsvdrden
IngAende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackum ulerade avskrivningar
UtgAende redovisat vdrde

Not 7 Pigdrende nyanl?iggningar

I ngAende anskaffningsviirde
lnk6p
Omklassificeringar
UtgAende ackum ulerade anskaffningsvdrden
UtgAende redovisat viirde

Fors€ikringar
Ovriga forutbetalda kostnader

Projekt innefattar hissar, energi6versyn och ombyggnad av ytor.

Not 8 F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter

2013-12-31

168 614767
4 941 086

173 555 853
-3 876 310
-1 264 149
-5 140 459

168 415 394

1 19 702 895
48712 499

168 415 394

1 30 497 000
82 000 000

2013-12-31

423 514
42 881

466 395
-66 132
-31 319
-97 451
368 944

2013-12-31

3 700 353
2 500721

4 01s 227
2 185 847
2 185 847

2013-12-31

132331
62 140

2012-12-31

165 981 812
2 632 955

168 614767
-2672609
-1 203 701
-3 876 310

164738 457

1 16 025 958
48712 499

164738 457

116725 000
75 000 000

2012-12-31

392314
31 200

423 514
-37 216
-28 916
-66 132
357 382

2012-12-31

167 152
3 533 201

0
3 700 353
3 700 353

2012-12-31

61 388
40 382

101 770

Brf Aspudden Centrum 'l
Org.nr. 76961 6-631 I
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Not 9 Eget kapital

Upplitelse-
Insatser avgifter

Yttre Balanserat Arets
fond resultat resultat

Belopp vid Arets ingAng
Okning av insatskapital
Resultatdisp. enl. beslut av
Arets f6reningsstdmma:
Avsdttn. till yttre fond
Arets forlust
Belopp vid Arets utg6ng

Not 10 Lingfristiga skulder

Amortering efter 5 Ar

123 392301 3 426290
725 000

762654 -5624170 -2041 544

-2041544 2041544
750 000 -750 000

-1450288
124 117 301 3 426290 1 512654 -8 415714 -1 450 288

2013-12-31

45 149 000

2012-12-31

45 149 000
45 149 00045 149 000

Kreditgivare Villkorsdndring Riinta %
Amortering

2014
Skuld per

2013-12-31
SBAB
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea

2016-08-26
2017-05-22
2015-05-20
2014-10-15
2015-05-20

3,34
3,05
2,49
2,85
2,49

0
0
0
0
0

14 000 000
14 000 000
I 000 000
I 149 000
1 000 000

Totalt 45 149 000

Not 11 Checkrdkningskredit

Beviljad checkrdikningskredit uppgAr til l:

Nordea, riintesats 3,75 %

Not 12 Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter

2013-12-31

5 000 000

2013-12-31

502 795
39 095

145 602
154 067

1 388 586

2012-12-31

5 000 000

2012-12-31

497 908
49 463

172 915
1 1 6  9 1 1
483 993

1 321 190

Forutbetalda Arsavg ifter/hyror
Fastighetsel
Fj6rrviirme
Upplupna 16nerdntor
Ovrigt

| Ovrigt ingAr kostnader for pAgAende nyanliiggningar med 1
413 350 kronor f6r 2012.

2230145

051 335 kronor for 201 3 och

Br{ Aspudden Centrum 1
Org.nr. 76961 6-631 8
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Revisionsberf,ttelse

Till irsstiimman i BRF Aspudden Centrum I
Org.nr 769616-6318

Rapport om irsredovisningen
Jag har reviderat irsredovisningen for BRF Aspudden Centrum I ftir riikenskapsiret 2013.

Styrelsens ansvar fiir irsredovisningen
Det iir styrelsen som har ansvaret ftjr att uppriitta en Arsredovisning som ger en r2ittvisande bild enligt
Srsredovisningslagen och ftir den interna kontroll som styrelsen bedcimer iir nodviindig ft)r att uppriitta en
Arsredovisning som inte innehiller v?isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller
pi fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar 2ir att uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jaghar utftirt revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver atI jag
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen f<ir att uppni rimlig s?ikerhet att
Arsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 6tg2irder inh?imta revisionsbevis om belopp och annan information
i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utftiras, bland annat genom att beddma
riskerna for viisentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi
fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta f,6r
hur ftireningen uppriittar Arsredovisningen for att ge en rtittvisande bild i syfte att utforma
granskningsitgiirder som 2ir iindamilsenliga med h?insyn till omst2indigheterna, men inte i syfte att gdra
ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocks6 en utviirdering
av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anviints och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den <ivergripande presentationen i
irsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat ?ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund f<ir mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla viisentliga avseenden riitfvisande bild av BRF Aspudden Centrum 1s finansiella st?illning per
2013-12-3 I och av dess finansiella resultat och kassafloden ftjr &ret enligt irsredovisningslagen.
Fdrvaltningsberiittelsen Zir f<irenlig med irsredovisningens <ivriga delar.

Jag tillstyrker ddrfor att 6rsstiimman faststiiller resultatrtikningen och balansriikningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Utdver min revision av irsredovisningen har jag dven reviderat ftirslaget till dispositioner betriiffande
foreningens f<jrlust samt styrelsens forvaltning for BRF Aspudden Centrum 1 ftir riikenskapsiret 2013.

Sfyrelsens ansvar
Det ?ir styrelsen som har ansvaret f<ir fdrslaget till dispositioner betriiffande ftireningens forlust, och det
iir styrelsen som har ansvaret f<ir f<jrvaltningen enligt bostadsriittslagen.

Hammatbacken 68, Box 746, 19127 Sollentuna Vikdalsgrdnd 10A, 13140 Nacka +  
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Revisorns ansvar
Mitt ansvar iir att med rimlig s2ikerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner betrziffande ftlreningens
f<irlust och om forvaltningen pA grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ft)rslag till dispositioner betriiffande ftireningens ftirlust
har jag granskat om fcirslaget ?ir ftirenligt med bostadsriittslagen.

Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utdver min revision av irsredovisningen
granskat viisentliga beslut, itg?irder och frjrhf,llanden i fdreningen ftir att kunna beddma om nigon
styrelseledamot dr ersiittningsskyldig mot foreningen. Jag har iiven granskat om n6gon styrelseledamot
pi annat s?itt har handlat i strid med bostadsrdttslagen, irsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhiimtat ?ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att irsstiimman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet ftjr r2ikenskaps6ret.

Nacka den

Auktoriserad revisor

Hammarbacken 68, Box 746,19127 Sollentuna Vikdalsgriind 10A, 13140 Nacka
v A oartner f i rm of-  B A K E R  T I L T Y
S V E R I G E  A B
An independent member0f BakerT y lilsndrcna
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