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Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Jag har  utföit  en revision  av  årsredovisningen  för

Bostadsrättsföreningen  E)in Wägners  Gata för  år 2020-01-

OI-  2020-12-31.

Enligt  min  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i

enlighet  ined  årsredovisningslagen  och  ger  en i alla  väsentliga

avseenden  rättvisande  bild  av  föreningens  finansiella

ställning  per  den 31 december  2020  och av dess finansie]la

resultat  och kassaflöde  för  året enligt  årsredovisnings1agen.

Föi'valtningsberättelsen  är förenlig  i'ned årsredovisningens

övriga  delar.

Jag  tillstyrker  därför  att  föreningsstäi'ni'nan  fastställer

resultaträkningen  och balansräkningen  för  föreningen.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on

Auditing  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar

en)igt  dessa standarder  bes)crivs  närmare  i avsnittet  Revrsorns

ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt

god revisorssed  i Svei'ige  och har i övrigt  fullgjort  mitt

yrkesetiska  ansvar  en]igt  dessa  krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag  har  inhämtat  är tillräckliga

och ändamålsenliga  som  grund  för  mina  uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det är styrelsen  soin har ansvaret  för  att årsredovisningen

upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild  enligt

årsredovisningsIagen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den interna

kontroll  som de bedöiner  är nödvändig  för  att upprätta  en

årsredovisning  soin  inte  innehåller  några  väsentliga

felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegent]igheter  eller

misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedömningen  av  föreningens  föri'någa  att  fortsätta

verksamheten.  De  upp)yser,  när  så är  tillämpligt,  om

förhållanden  som  kan  påverka  föi'i'någan  att  foitsätta

verksamheten  och  att använda  antagandet  om fortsatt  drift.

Antagandet  om fortsatt  drift  tilläinpas  dock  inte  om beslut  har

fattats  om att avveckla  verksamheten.

Revisorns  ansvar

Mina  ]Tlål 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

misstag,  och att läi'nna  en revisionsberättelse  som innehåller

mina  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,

men är ingen  garanti  för  att en revision  som utförs  enligt  ISA

och god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan

uppstå  på grund  av oegentligheter  eller  misstag  och  anses vara

väsentliga  oin de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan

föi'väntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som  användare  fattar

med  gnind  i årsredovisningen.

Som  del av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt

omdöme  och har  en professionellt  skeptisk  inställning  under
hela  revisionen.  Dessutom:

* identifierar  och  bedöiner  jag  riskerna  för  väsentliga

felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig dessa beror  på

oegent]igheter  eller  misstag,  utformar  och  utför

gransla'iingsåtgärder  bland  ar+nat utifi'ån  dessa risker  och

inhämtar  revisionsbevis  som  är  tillräckliga  och

ändamålsenliga  för  att utgöra  en gi'und  för  mina  uttalanden.

Risken  för  att  inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  til)  följd

av oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet

som  beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta

agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,

felaktig  infonnation  eller  åsidosättande  av intem  kontroll.

* skaffar  jag  i'nig en förståelse  av den del av föreningens

interna  kontroll  som har  betydelse  för  min  revision  föi'  att

utfonna  granskningsåtgärder  som är läiripliga  med  hänsyn

till omständighete+na,  men inte för att uttala  mig  om

effektiviteten  i den interna  kontrollen.

ii utvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningspi'inciper  som

används  och rimligheten  i styrelsens  uppskattningar  i

redovisningen  och  tillhörande  upplysningar.

ii drar  jag  en slutsats  om läi'npligheten  i att  styrelsen  använder

antagandet  om  fortsatt  drift  vid  uppföttandet  av

årsredovisningen.  Jag drar  också  en slutsats,  med  gi'und  i de

inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det finns  någon

väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana  händelser  eller

förhållanden  som  kan  leda  till betydande  tvivel  om

föreningens  förinåga  att foitsätta  verksamheten.  Oin jag

drar  slutsatsen  att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,

måste  jag  irevisionsberättelsen  fösta  uppmärksamheten  på

upplysningama  i årsredovisningen  oin  den  väsentliga

osäkerhetsfaktom  eller,  om  sådana  upplysningar  är

otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.

Mina  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som inhämtas

frai'n  till  dahimet  för  revisionsberätte1sen.  Dock  kan

framtida  händelser  eller  förhållanden  göra  att en förening

i nte längre  kan  foitsätta  verksai'nheten.

ii  utvärderar  jag  den övergi'ipande  presentationen,  stnikturen

och  innehållet  i årsredovisningen,  däribland

upplysningama,  och  om  årsredovisningen  återger  de

underliggande  transaktionema  och händelsema  på ett sätt

som  ger en rättvisande  bild.

Jag måste  infon'nera  styrelsen  om bland  annat  revisionens

planerade  omfattning  och inrikföing  samt  tidpunkten  för  den.

Jag måste  också  infoi'inera  om betydelsefu]la  iakttagelser

under  revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i

den intema  kontrollen  som  jag  identifierat.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalanden

Utöver  min revision  av årsredovisningen  har jag även utfört

en revision  av styrelsens  förvaltning  för
Bostadsrättsföreningen  Elin Wägners  Gata för år 2020-01-

OI-  2020-12-31  sairit  av förslagen  till  dispositioner
beträffande  föreningens  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att föreningsstämman  behandlar  förlusten

enligt  förslaget  i förva]tningsberättelsen  ocli  beviljar
styrelsens  ledamöter  ansvarsfi'ihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jag har utföit  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.

Mitt  ansvar  enligt  denna  beski'ivs  närmare  i avsnittet

Revisorns  ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till

föreningen  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt
fu1lgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar enligt  dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis  jag  har inhämtat  fir tillräckliga
och ändainålsenliga  som gi'und för  mina  uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  är styre]sen  som har  ansvaret  för  förslaget  till

dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  eller  för]ust.  Vid

förslag  till  utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en

bedömning  av om utdelningen  är försvarlig  med hänsyn till

de krav SOlT1 föreningens  verksamhetsait,  omfattning  och

risker  sföller  på storleken  av föreningens  egna  kapital,

konso1ideringsbehov,  likviditet  och ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  föreningens  organisation  och

förvaltningen  av föreningens  angelägenheter.  Detta  innefattar

bland  annat att foitlöpande  bedöma  föreningens  ekonoi'niska

situation  och  att  tillse  att föreningens  organisation  är

utfonnad  så att  bokföi'ingen,  medelsförva)tningen  och

föreningens  ekonoiniska  angefögenheter  i övrigt  kontrolleras
på ett behyggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och däi'med

mitt  uttalande,  är att inhämta  revisionsbevis  för att med en

rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om  någon
styrelseledamot  i något  väsentligt  avseende:

* företagit  någon åtgärd el)er gjort  sig skyldig  till någon

försummelse  som kan föranleda  ersättningssky1dighet  mot
föreningen

* på något annat sätt handlat  i sföd med bostadsföttslagen,

tillämpliga  delar av lagen  om  ekonomiska  föreningar,

årsredovisningslagen  eller  stadgama.

Mitt  mål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner

av föreningens  vinst  e)ler förlust,  och därined  i'nitt  uttalande

om detta, är att ined rimlig  grad av säkerhet  bedöma om
förslaget  är förenligt  med bostadsrättslagen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad av säkerhet,  men ingen  garanti

för  att en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige

alltid  kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  försumi'nelser  som

kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot  föreningen,  eller  att

ett förslag  till  dispositioner  av föreningens  vinst  eller  förlust
inte är förenligt  ined bostadsrättslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige

använder  jag  professionellt  omdöme  och har en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela revisionen.  Granskningen  av

förvalföingen  och förslaget  till  dispositioner  av föreningens

vinst eller förlust  gi'undar sig främst på revisionen  av

räkenskaper'na.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  soin

utförs  baseras på min  professionella  bedömning  med

utgångspunkt  i risk och väsentlighet.  Det innebär  att jag

fokuserar  granskningen  på sådana åtgärder, områden  och

förhållanden  som är väsentliga  för verksai'nheten  och där

avsteg och öveiträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för

föreningens  situation.  Jag går igenom och prövar  fattade

beslut,  beslutsunder]ag,  vidtagna  åtgärder  och  andra

förhållanden  som är relevanta  för  mitt  uttalande  om

ansvarsföhet.  Som underlag  för  mitt  uttalande  om styrelsens

förslag  till  dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  e]ler

förlust  har jag granskat om  förslaget  är förenligt  med
bostadsrättslagen.

Stockho]in  2021-04-28

Peter  Olofson

Auktoriserad


