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Rapport om ársredovisningen
Uftalanden

Jag bar utfOrt en revision av ârsredovisningen for
Bostadsrättsföreningen Väsby Fyr for àr 201 6-07-01—--
2017-06-30.

Enligt mm uppfattning bar ârsredovisningen upprättats I
enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisandc bud av fZireningens finansiella
ställning per den 30 juni 2017 och av dess finansiella resultat
fOr áret enligt ârsredovisningslagen. FOrvaltningsberättelsen
ãr ffirenlig med ãrsredovisningens Ovriga delar.

Jag tilistyrker därfi5r att foreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen fOr foreningen.

Grund for uttalanden

Jag bar utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed I Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende I fOrhàllande till fOreningen enligt
god revisorssed i Sverige och bar I Ovrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag bar inhämtat är tillrackliga
och andamâlsenliga som gmnd ffir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret fOr att ársredovisningen
upprättas och att den ger en rãttvisande bud enligt
àrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar ãven ffir den intema
kontroll som de bedOmcr är nodvändig fOr att upprätta en
ârsredovisning som inte innehãller nâgra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentlighcter eller pa
fel.

Vid upprättandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen fOr
bedOmningen av fOreningens fOrmaga att fortsãtta
verksambeten. De upplyser, nãr sa är tillämpligt, om
förhallanden som kan paverka fOrmagan att fortsätta
verksambeten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut bar
fattats om att avveckla verksambeten.

Revisorns ansvar

Mina mal är att uppna en rimlig grad av sãkerbet om huruvida
àrsredovisningen som heihet inte innehãllcr nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa
feY, och att lämna en revisionsberãttelse som innehaller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet ãr en hOg grad av säkerhet, men
är ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA och
god revisionssed I Sverigc ailtid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan
uppsta pa grund av oegentlighcter eller fel och anses

väsenthga om de enskilt eller tilisammans rimligen kan
fOrväntas paverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund I arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professioneilt
omdOme och bar en professioneilt skeptisk inställning under
bela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedOmer jag riskema fOr väsentliga
felaktigheter I arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel, utformar och utfOr
granskningsatgarder bland annat utiftan dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamalscnliga fOr att utgOra en grund fOr mina uttalanden.
Risken fOr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd
av oegentligheter är hOgre an fOr en väsentlig felaktighet
som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, fOrfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en forstaelsc av den del av fOreningens
intema kontroll som har betydelse fOr mm revision fOr att
utforma granskningsatgarder som ãr lãmpliga med hãnsyn
till omständighetema, men inte fOr att uttala mig om
effektivitctcn i den intema kontrollen.

. utvärderar jag lämpligheten I de redovisningsprinciper som
används och rimligheten I styrcisens uppskattningar i
redovisningen och tillhOrande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
arsredovisningcn. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i dc
inhämtade revisionsbeviscn, om huruvida det finns nagon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sadana händelser eller
ffirhallanden som kan leda till betydande tvivel om
fOreningens roaga att fortsätta vcrksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
maste jag i revisionsbcrättelsen fästa uppmàrksamheten pa
upplysningama i arsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ãr
otillräckliga, modificra uttalandet om arsredovisningen.
Mina slutsatser bascras pa de revisionsbevis som inhämtas
ftam till datumet fOr revisionsberättelsen. Dock kan
ftamtida händelser eller fOrhallanden gOra att en fOrening
inte lãngre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderar jag den Ovcrgripande presentationen, strukturen
och innehallet i arsredovisningen, däribland
upplysningama, och om arsredovisningen aterger de
underliggande transaktionema och hãndelsema pa ett sãtt
som ger en ràttvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fOr den.
Jag màste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser
under rcvisionen, däribland de betydande brister I den intema
kontrollen som jag idcntifierat



Rapport om andra krav enligt lagar och andra fôrfattningar
Uftalanden

Utöver mm revision av àrsredovisningcn har jag även utfört
en revision av styrelsens fOrvaltning ftr
Bostadsrattsföreningen Väsby Fyr for àr 2016-07-01—
2017-06-30 samt av fOrslagen till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller förlust.

Jag tilistyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i fOrvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsâret.

Grund for uftalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmarc I avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhâllande till
fOreningen enligt god revisorssed I Sverige och har I ovrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar cnligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhãmtat är tillräckliga
och andamãlsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som bar ansvaret for förslaget till
dispositioner beträffande fóreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedomning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer pa storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och
förvaltningen av ffireningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma fZreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är
utformad sä att bokfl5ringen, medelsförvaltningen och
föreningens ekonomiska ange-lägenheter i övrigt kontrolleras
pa ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mâl beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionshevis for att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nâgon
styrelseledamot I nâgot vãsentligt avseendc:

. fóretagit nâgon âtgärd eller gjort sig skyldig till nágon
fórsummelse som kan föranleda ersàttningsskyldighet mot
föreningen

. pa nâgot annat sàtt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
àrsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mâl beträffande revisionen av forslaget till dispositioner
av fOreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är aft med rimlig grad av säkerhet bedöma om
forslaget är förenligt med bostadsrättslagcn.

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision som utfórs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka Atgärder eller försummelser som
kan föranleda ersattningsskyldighet mot fóreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av fOreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvandcrjag professioneilt omdöme och bar en professionelit
skeptisk inställning under bela revisionen. Granskningen av
forvaltningen och förslaget till dispositioner av foreningens
vinst eller förlust grundar sig frãmst pa revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsãtgärder som
utffirs baseras pa mm professionella bedömning med
utgàngspunkt I risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen pa sádana àtgärder, omrâden och
fórhállanden som är väsentliga for verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha sãrskild betydelse for
föreningens situation. Jag gâr igenom och prOvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna ãtgärder och andra
fOrhâllanden som är relevanta fOr mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag fOr mitt uttalande om styrelsens
fOrslag till dispositioner betràffande foreningens vinst eller
förlust bar jag granskat om fOrslaget är fOrenligt med
bostadsrättslagen.
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