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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utört ea revi§on av årsredovisningen frr
Boskdsrättsfiireningen §jöstaden 3 för räkenskapsåret
2019-01 -0 I - ?fr19-12-11 -

Enligt min upp&thring har årsredovisningen up,prättats i
enlighet med årsredovisaingslagcnoch ger en i a11aväsentliga
avseenden rättvisande bild av f0reningens finansielta s6llning
po den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde ftir fuet edigt årsredoyisningelagen,

Förvaludngsberättelsen år frrcnlig med årsredovisningens
6wigadelr.

Jag tillstyrker däir6r att f6re.niagsstämnan faststiiller
resullatuäkningen och balansrälningen 6r frreningen

Grund ffir u&*landen
Iag har ut6rt revisionen enligi Intemational Stardards on
Auditing (ISA) och god revisioossed i Sverige. Mitt arsvar
enligi dessa standarder beskivs nänrare i avsnittet.Reyr'sorrs
ansvar. lagär oberoenale i förhåIlande till ftreningen enligt god

revisorssed i §verige och har i öwigt fulgiort rnitt yrkesetiska

ansvar enliS desm krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat år tillräckliga
och ärdamåIsenl§a sorn grund firmina uttalanden.

§tlnelsens ansvar
Det är styrelsea somhr ansvaret i§r d årsredovisningen
upprätias och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Ssrelsen ansvarar även {iir den intema
koatroll som deir bedömer år nödvändig för att uppr€tä en
fosredovisniog som inte innehållor några våiseutliga
felaldigheter, vare sig dessa berorpä oegentligheterellerpå fe1.

Yid uppräthndet av årsredovisuingen mwaa styrelsen för
bedömningen av ftireuingens frrmåg"a att fortsäJta
verksarnheten. Deaupplyser, när så iir tilliirylig! om
förhållandeu somlcan påverka Ermågan att fortsätta
verksanheten och att aoyända ailagandet om fortsait drift.
Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut har
fattats om att aweskla verksamheter.

Revieorm ansvrr
Mina måI är atr uppaå en rimlig grad av säkahet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte i$nehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegenfligheter eller på fel,
och att länrna enrevisionsberättelse som innehäler mina
uttalanden. Rimlig siikedret är en hög grad av säkerhet, mer är
ingar garauti 6r att en rcvision som ut6rs eäligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en väseritlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan Wpstå på
gnrnd av oegentligheter eller fel och anses vara våsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligm kaa föwäntas påverka de
ekouomiska beslut som anvåodare fattar med grund i
årsredovisniagen

§om del av en revision enligt ISA använderjag professionellt

omdöme och har etr professionellt skeptisk ins'ätlning under
hela revisionsrl Dessutom :

r identifierar och bedömerjag riskeflra för väsentliga
felaltigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, ltfomnr och utfrr
granskningsåQMer bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillriickliga och
iMamåIscnliga fiir attutgöraer gnrrd förmina
uttalanden. Risken fiir att inte upptäcka eo vässNdig

felatdighet till 6§d av oegentligheter är högre än 6r eo

väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom

oegentligteter kan irmefatta ageraude i maskopi,

6rfalskniug, avsiktliga utelämnandse felaktig information
eller åsidosiittande av intern konfroll.

. skaffarjag mig en 6rståelse av den del av föreningens

intema kontroll som har betydelse fiir min rpvision fiir att
utforma grarsl«ningsåtgärder som & lämfliga med hänsyn

till omstäodighetema, men irte frr att uttala mig om
effeltiviteten i den internä koftroll€n.

r utvärderarjag lämplighetea i de redovisningsprinciper som

anväuds och rimligheten i styrelsens rrypskattningar i
redovisningen och tillhörmde upplysningar.

o drm jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

använder antagandet om fortsatt drift vid upprättardet av

årsredovisningen, Iag drar också en slutsats, med grmd i
de inhiimtade revisioasbEvisen, om huruvida det finns
någon våisentlig oslikerhetsfaktor som avser sådana

håiudelser eller fiirhälanden som kan leda till betydande

tvivol om 6reningens Iiinnåga att forhätta verksamheter
Om jag drar slutsatsetr att det finns en våsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fista
uppmiirksamheten på upplysningama i årsredovisniagen
om den väsontliga osäkcrhetsfak*orn eller, om sådana

upplysningar är otilkäckliga, modifiera uttalandet om
årsredovieningur. Mina slutsaher baseras på de
revisionsbevis som inhiimtas fram till datuma fiir
revisionsberiitclsen Dook kau framtida hlindclser eller
förhålladen göra att etr förening inle längre kan fortsätta
v€dsarnhet€rl

r utvärderarjagdenövergripandepresetation€n,suulrture[
och innehälet i årsredovisninge,n" däribland
upplymingama, och om årsredovisningen återger de
tmderliggande fansaktionenra och håndelsema på ett sått
som ger en rättvisande bild-

Jag måste informera s§nelsen om bland anrat tevisiolens
planemde omfauning och inriktning samt tidpuoltren {6r der.
Jag måste också informera om betydelsefulla iaktiagelserunder
rwisionen, d?iribland de eventrella betydande brister i den
intema kontroflen som jag identifierat.
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Rapport om andra lirav enligt lagar och
andra fiirfattningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfort en

revision av styrelsem förvaltdDg 6r Bostadsrättsföreningeir

Sjöstaden 3 for råkenskapsåret 20 I 9-0 1-01 - 201 9- l2-3 I samt

av förslaget till dispositioner beträffande ffireningens vinst eller
fiirlust.

Jag tillstyrker att fiireningsstiimman behandlar fiirlusten enlig
fdrslaget i firvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret.

Grund 16r uttalanden
Iag har utfiirt rcvisionen enligl god revisionssed i Svoige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs n?irmare i avsnittet l?evriorzs
ansvar. Jag iir oberoende i örhåIlande till frreningen enligt god

revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska

arwar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtåt iir tillriickliga
och ändamålserliga som gnrnd fiir mina uttalanden.

§tyrelsenr onsvar
Det är styrelsen som har ansvaret fdr 6rslaget till diqpositioner
betuiiffande {öreningens vinst eller fiirlust. Vid fiirslag till
utdelning innefattar detta bland annat 9n bedömning åv om
utdelningen iir försvarlig med håusyt till de 1«av som
frre,ningens vertsarnhetsart omfattning och risker säl1er på

storleken av fiireningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och stiillning i övrist.

§tyrelsen ansvarar för töreningans organisation och
fiirvaltningen av fiireningers aogelägenheter. Detta irnefattar
blad annat att fortlöpande bedörna föreningens ekonomiska

situation och att tillse att ftirening«rs organisation är utformad
så att boldiiringen, medelsfiirvaltningen och Srcningens
ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål behiiffande revisionm av ftiwaltniagen, och därmed
mitt uttalaade om acwarsAihet, är att inhiimta rcvisionsbevis
frr att med en ririlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r ffiretagit någon åtgtud eller giort sig s§ldig till någon
fiirsummelse som kan ffiranleda ersättningss§ldighet mot
ftireningeq clier

. på trågot arurat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,

tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska föreufurga,

årsredovisningslagen e1ler stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av Srslaget till dispositioner av
fiireningens vinst eller fiirlust, och diirmed mitt uttatande om
dett4 iir att med rimlig grad av säkerhet beddma om firslaget är
f örenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
Iör att en revision som utfijrs enligt god revisionssed i §verige
alltid kornmer att upptiicka åtgärder eller tisummelser som kam

fitranlda rsättningsslryldigtet mot f,6reningen, eller att ett
fiirslag till dispositioner av fiireningens vinst eller 6rlust inte är
förenligt med bostadsråttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Svoige
anviinder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skqltisk instiillning under hela rcvisiooen, Granskningen av

ftirvaltringen och firslaget till dispositioner av fiireningens

vinst eller örlust grundar sig ftiimst på revisionen av

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som

utfiirs baseras p[ min professionella bedömning rned

utgångspunlct i risk och viisenttighet Det innebär attjag
fokuserar gansknirg:en på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som fu väsentliga 6r verksarnheten och där avsteg

och överlrådelser skulle ha särskild beffdelse for löreningens
situation Jag går igenom och p«ivar fattade beslut,

beslutzunderlag vidtag:m åtgiirder och andra fiirhållanden som

år relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
fir mitt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner

betäffande ftreningens vinst eller frrlust harjag granskat om
fiirslagst är örenligt med bostadsrättslagen.

Tomas Ericson
Aaktoris*ad revisor

Uppsala den 15 april 2020
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