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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30
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Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark
som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet
eller lokal. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt definition i I:nkomstskattelagen(1999:1229).
Fastigheten innehas med äganderätt.

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2016-09-25 och därpå påföljande styrelsekonstituering, haft
följande sammansättning:

Håkan Hedberg
Alm-Kristin Andersson
Christer Olsson
Annelie Brandtzäg

Vald till stämman
Ledamot - Ordförande 2018
Ledamot - Vice ordförande 2017
Ledamot - Sekreterare 2017
Ledamot - Kassör 2018

Rikard Lindell
Erik Lindgren

Suppleant
Suppleant

2017
2017

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden, samt ett konstituerande efter stämman.
Föreningen har haft två extra stämmor där beslut om stadgeändring tagits.

Till revisor för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits valdes ÔhrlingsPricewaterhouseCoopers.

Föreningens finna tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening.

Till valberedning fram till nästa ordinarie stämma valdes styrelsen.

Föreningsstämman reserverade högst 1/4 prisbasbelopp i arvode till styrelsen.

Föreningen äger fastigheten Magna 7, Västerås kommun med adress Floragatan 15. Bostadshuset innehåller 12
lägenheter och 1 lokal samt 1 förråd. Nybyggnadsår 1929, värdeår efter renoveringar 1984. Samtliga
lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Lokalen och förrådet hyrs ut. Föreningen har varken p-platser eller
garage.

Total boyta 1 294 m2, lokalyta 59 m2•

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Magna GA:6, som förvaltas avMagna Samfällighetsförening.
Gemensamhetsanläggningen omfattar främst fastighetsskötsel och sophantering. Fastighetens andelstal i
gemensamhetsanläggningen är 12 av 121.

Under räkenskapsåret har 2 bostadsrätter överlåtits.

Föreningens fastighet är försäkrad till fullvärde i Länsförsäkringar Bergslagen.

Föreningen är medlem i MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek för) Västerås. Á,
Styrelsen har tecknat avtal med MBF om ekonomisk och administrativ förvaltning./ J
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Förslag till reviderad underhållsplan har utarbetats.
Västmanlands läns museum har utarbetat en rapport angående invändig färgsättning i trapphus "15 A".
Överlåtelse av lgh nr 7011 har skett två gånger under året dels i augusti 2016 och dels i maj 2017.
I samband med budgetarbetet har styrelsen beslutat om oförändrade avgifter för räkenskapsåret 2017-07-
01-2018-06-30.
Besiktning av taket har genomförts.

Flerårsöversikt

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Nettoomsättning kr 764 783 764 688 764 688 766 391
Resultat efter finansiella poster kr 17 115 -47 414 -209 077 125 462
Soliditet % 62 61 62 63
Likviditet % 272 136 150 330
Årsavgift per kvm bostadsrätt kr 575 575 575 575
Låneskuld per totala kvm kr 4 625 4 673 4 497 4 543
Uppvärmningskostnad per totala kvm kr 80 78 72 70
Hyresintäkter lokaler per kvm kr 295 293 293 293
För nyckeltalsdefinitioner se not 1.

Eget kapital

Upplåtelse-Fond för yttre Balanserat Årets
Insatser avgift underhåll resultat resultat

Ingåendebalans 10 400 001 o 183 650 -41 373 -47 414
Reserveringtill yttre fond 43 800 -43 800
Ianspråktagandeav yttre fond o o
Balanseringav föregåendeårs resultat -47 414 47 414
Årets resultat 29 310

Beloppvid åretsutgång 10 400 001 o 227 450 -132 587 2931~
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Till föreningsstämmans förfogande står följande medel i kronor:

Balanserat resultat
Årets resultat

-132 587
17 115

-115 472

Styrelsen föreslår följande disposition:
Reservering till fond för yttre underhåll
I ny räkning balanseras

103 500
-218 972

-115 472

Enligt styrelsens förslag till disposition kan årets resultat även tecknas:
Resultat enligt resultaträkning
Dispositioner

17 115
-103 500

Årets resultat efter dispositioner -86 385

Behållning fond för yttre underhåll efter disposition 330 950 _,,)i
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Resultaträkning Not 2016-07-01 2015-07-01
-2017-06-30 -2016-06-30

1, 2
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 3 764 783 764 688
Övriga rörelseintäkter 30 000 o
Summa rörelseintäkter 794 783 764 688

Rörelsekostnader
Driftskostnader 4 -307 886 -337 885
Övriga externa kostnader 5 -53 210 -60 138
Arvoden och personalkostnader 6 -12 471 -10 214
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -265 376 -253 178

Summa rörelsekostnader -638 943 -661 415

Rörelseresultat 155 840 103 273

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 7 703 6 442
Räntekostnader och liknande resultatposter -146 428 -157 129

Summa finansiella poster -138 725 -150 687

Resultat efterfinansiella poster 17115 -47 414

Ârets resultat 17115 -47 414

Fördelning av årets resultat enligt förslaget i
resultatdispositionen
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reservering av medel till fond för yttre underhåll

17 115
-103 500

-47 414
-43 800

Årets resultat efter förändring av fond för yttre
underhåll -86 385 -9121/,
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Balansräkning Not 2017-06-30 2016-06-30

1, 2
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 16354554 16 315 050
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar 9 o 250 000

Summa materiella anläggningstillgångar 16 354 554 16 565 050

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i MBF 1400 1 400

Summafinansiella anläggningstillgångar 1400 1 400

Summa anläggningstillgångar 16 355 954 16 566 450

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Övriga fordringar 10 300 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 625 24104
Klientmedel i SHB 527 606 676 042

Summa kortfristigafordringar 551 531 701 018

Summa omsättningstillgångar 551 531 701 018

Summa tillgångar 16 907 485 17 267 468 ¡/
/ tro
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Balansräkning Not 2017-06-30 2016-06-30

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatser 10 400 001 10 400 001
Fond för yttre underhåll 227 450 183 650

Summa bundet eget kapital 10627451 10 583 651

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -132 587 -41 373
Årets resultat 17 115 -47 414

Summa fritt eget kapital -115 472 -88 787

Summa eget kapital 10 511979 10 494 864

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

11, 12 6 192 600 6 257 050

6192 600 6 257 050

65 200 65 200
21 055 59 117

13 o 30 000
116_651 361 237

202 906 515 554

16 907 485 1726746~

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörs skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Fondför yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av
föreningens stadgar. Uttag från fonden görs genom överföring till balanserat resultat, för att täcka årets
periodiska underhållskostnader efter beslut på föreningsstämma.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och
därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för
komponenterna bedöms vara mellan 15 till 120 år. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för
komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda
förutsättningar. Detta medför en förändring gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,89%.
Inventarier skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet beräknas som eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Likviditet beräknas som omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Renovering av trapphus "15 a".
Målning av väggar och tak itvättstugan.
Åtgärder utifrån genomförd besiktning av taket, t ex byte av takbrygga och att alla plåtar med bulthål byts
ut.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 3 Nettoomsättning

2016-07-01
-2017-06-30

2015-07-01
-2016-06-30

Årsavgifterbostäder
Hyror lokaler
Övriga hyresintäkter
Övriga intäkter

743 796
17 388
3 600

-1

743 796
17 292
3 600

o
Brutto 764 783 764 688

Summa nettoomsättning 764 783 764 688-/Lr
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2016-07-01
-2017-06-30

2015-07-01
-2016-06-30

Fastighetsskötsel
Reparationer, löpande underhåll
Elavgifter
Uppvärmning
Vatten och avlopp
Försäkringar
Avgift till gemensamhetsanläggning
Kabel-TV I Internet
Övriga fastighetskostnader
Fastighetsavgift/fastighetsskatt

27 081
10 644
15 723

107 700
16 757
22 265
66 240
16 346
8 670

16 460

45 187
28 075
15 114

105 261
16 605
21 211
66 240
15 948
8 348

15 896

Summa driftskostnader 307 886 337 885

Not 5 Övriga externa kostnader

Summa övriga externa kostnader

2016-07-01 2015-07-01
-2017-06-30 -2016-06-30

60 o
26 o

12 675 11150
30 39

22 415 21 575
7 005 4 438

10 500 22 118
500 500

o 318
---

53 211 60138

Kontorsmaterial
Porto
Revision
Föreningsmö ten
Ekonomisk och administrativ förvaltning
Övriga forvaltningskostnader
Konsultarvoden
Medlems- och föreningsavgifter
Övriga externa kostnader

Not 6 Arvoden och personalkostnader

2016-07-01
-2017-06-30

2015-07-01
-2016-06-30

Arvode styrelse
Sociala kostnader

10 150
2 321

8 725
1 489

Summa arvoden, personalkostnader 12 471 10 214-A
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2016-07-01
-2017-06-30

2015-07-01
-2016-06-30

Ränteintäkt klientmedel i SHB
Övriga ränteintäkter
Utdelning MBF

643
60

7 000

826
16

5 600

Summa finansiella intäkter 7 703 6 442

Upplysningar till balansräkningen

Not 8 Byggnader och mark

Byggnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp/ Aktiveringar
Omklassificering

2017-06-30 2016-06-30

13 703 905 13 232 855
54 880 243 150

250 000 227 900

14 008 785 13 703 905

-1 250 325 -997 147
-265 376 -253 178

---
-1 515 701 -1 250 325

12 493 084 12 453 580

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt värde

Mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående planenligt värde

3 861 470
3 861 470

3 861 470
3 861 470

Utgående planenligt värde byggnader och mark 16 354 554 16 315 050
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2017-06-30 2016-06-30

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad 10 068 000 10068000
Taxeringsvärde mark 4 527 000 4 527 000

14 595 000 14 595 000
Taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:
Bostäder 14 527 000 14 527 000
Lokaler 68 000 68 000

---

14 595 000 14 595 000

Not9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 250 000 227 900
- Inköp o 250 000
- Omklassificeringar m m -250 000 -227 900

Utgående anskaffningsvärden o 250 000

Redovisat värde o 250 000-

Not 10 Övriga fordringar

2017-06-30 2016-06-30

Skattekontot
Skattefordringar

7
293

15
857

Summa övriga kortfristiga fordringar 300 872

Not 11 Skulder till kreditinstitut

Långivare Ränta%
Räntan är Lånebelopp

bunden t.o.m. vid årets utgång

Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Swedbank Hypotek

0,702
4,73
1,43
1,08
1,08

0,844

2017-05-28
2017-12-21
2022-01-30
2017-08-02
2017-09-04
2018-05-28

863 050
1 625 000
1 947 000
1125 000
400 000
297 750

Summa:
Avgår kortfristig del
Summa skulder till kreditinstitut
Innevarande år är andelen långfristig skuld som förfaller senare än 5 år

6 257 800
-65 200

6 192 600
5 931 800



Brf Vasa palatset
769611-8251

12(12)

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2017-06-30

Ställda säkerheter

Panter och därmedjämförliga säkerheter som har ställtsför egna
skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 7 886 000 7 886 000

Summa ställda säkerheter 7 886 000 7 886 000

Not 13 Övriga skulder

2017-06-30 2016-06-30

Deponerade medel o 30 000

Summa övriga kortfristiga skulder o 30 000

•'")ôllj:ø_Jl-.' ¡ " t

Västerås~ - _

~~--
Håkan Hedberg CS
Ordförande

7

Christer Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2.01 l-_ lo. 6'2..--
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vasapalatset, org.nr 769611-8251

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Vasapalatset för räkenskapsåret i juli 2016 till 30 juni
2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 juni 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligmed årsredovisningens övrigadelar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen ochbalansräkningen för föreningen.

Grundför uttalanden
Vihar utfört revisionen enligt International Standards onAuditing (ISA)och god revisionssed i Sverige.Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare iavsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverigeochhar i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevisvi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vidupprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen avföreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Denupplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden somkan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte ombeslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut
talanden. Rimligsäkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISAoch god
revisionssed i Sverigealltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligenkan förväntas påverka de
ekonomiskabeslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Somdel av en revision enligt ISAanvänder vi professionellt omdöme ochhar en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

•

identifierar ochbedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
ellerpå fel, utformar ochutför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak
tighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan inne
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktligautelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffarvi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprincíper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redevis- ¡f
ningen och tillhörande upplysningar. /{;j

/

•

•
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• drar vi en slutsats om lämpligheten iatt styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis

ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, omhuruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Omvi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp
lysningar är otillräckliga,modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in
hämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dockkan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen somvi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utövervår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen
Vasapalatset för räkenskapsåret t juli 2016 till 30 juni 2017. samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ochbeviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar.Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverigeochhar i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevisvi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat enbedömning av om utdelningen är försvarligmed hänsyn till de krav som föreningens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att
bokföringen,medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigtkontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för attmed en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldigtill någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Rimligsäkerhet är en hög
grad avsäkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverigealltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslagtill dispositioner av /L,
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen. / '(/
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverigeanvänder vi professionellt omdöme ochhar en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sigfrämst på revisionen avräkenskaperna. Vilkatillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk ochväsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga förverksamheten och där avstegoch överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Somunderlag för vårt uttalande om styrelsens för
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Västerås den 2 oktober 2017

Öhrling f iœwatc(fu,

A¡ christin Eriksson
l,,;(uktoriserad revisor
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