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REVISIONSBERATTELSE

Tilt fcireningsstdmman Bostadsrdttsfcireningen Lindhagens Att6
Org.nr 769621-314
Rapport om irsredovisningen
Revisorns ansvar

Uttalanden

Vi har utf6rt en

revision

av

irsredovisningen f6r
Bostadsrittsftireningen Lindhagens Att6 fiir rikenskapsiret
2018.

Enligt

Vira mit 5r att uppni en rimtig grad av sikerhet
oegenttigheter

vir

uppfattning har irsredovisningen upprHttats i

entighet med irsredovisningslagen och ger en i atta
visentliga avseenden rittvisande bitd av fdreningens
finansietta st6ttning per den 31 december 2018 och av dess

finansiella resuttat

ftir iret entigt

Fiirvattningsberattelsen
dvriga detar.

ir

Vi tittstyrker dirftir att

irsredovisningstagen.

ftirentig med Arsredovisningens
ftireningsst6mman faststiller

resuttatrakningen och balansrikningen f6r ftireningen.

om

huruvida Arsredovisningen som heLhet inte innehAtter
nigra visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi

eller pi fe[, och att limna

en

revisionsberittetse som innehilter vira uttalanden. Rimtig
sikerhet ir en hdg grad av siikerhet, men 6r ingen garanti

fdr att en

revision som utftirs entigt ISA och

i

god

Sverige atttid kommer att upptacka en
visenttig fetaktighet om en sidan finns. Fetaktigheter kan
uppsta pa grund av oegenttigheter etter fel och anses vara
visentliga om de enskitt etler tiltsammans rimligen kan
ftirvSntas piverka de ekonomiska bestut som anviindare
revisionssed

fattar med grund i irsredovisningen.
entigt ISA anvinder vi professionellt
omdiime och har en professionettt skeptisk instittning
Som del av en rerision

Grund

fiir uttalanden

Vi har utfiirt revisionen entigt lnternationa[ Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Virt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs nlirmare
Revisrns onvar,

Yi

ir

oberoende

i

i

avsnittet

under heta revisionen. Dessutom:

o

fdrhittande titt

pA oegenttigheter eller pi fe[, utformar och utfdr
granskningsitgirder btand annat utifrin dessa risker
och inhimtar revisionsbevis som 5r tiltrEckliga och

fdreningen entigt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt
futtgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

att utgiira en grund fdr vira
uttalanden. Risken f6r att inte upptdcka en vdsentlig

indamilsentiga fdr

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhHmtat ir tittrickliga
och indamilsenliga som grund fOr vira uttalanden.

fetaktighet titt ftitid av oegenttigheter 5r htigre in ftir
en vlsentlig fetaktighet som beror pA fel, eftersom
oegenttigheter kan innefatta agerande maskopi,
ftirfatskning, avsikttiga utelimnanden, fetaktig
information etter isidos6ttande av intem kontroll.

1vrigo upplysningar
Revisionen

i

av irsredovisningen fdr rdkenskapsiret 2017

har utfdrts av en annan revisor som lamnat

en

revisionsberattelse daterad 5 aprit 2018 med omodifierade
uttatanden i Rapport om irsredovisningen.

.

Styrelsens ansYar

ir

styrelsen som har ansvaret ftir att irsredovisningen
att den ger en rittvisande bild entigt
irsredovisningstagen. Styretsen ansvarar iven ftir den
interna kontroll som den beddmer ar nddvandig fOr att
Det

upprattas och

o

uppritta en irsredovisning som inte innehitter nigra
vdsenttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegenttigheter etter pa fet.

Vid upprittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen
ftir bedtimningen av foreningens formiga att foftsatta
verksamheten. Den upptyser, nir si ir tittimpligt, om
fdrhiltanden som kan piverka fdrmigan att foftsatta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tittimpas dock inte om
bestut har fattats om att aweckla verksamheten.

identifierar och bedtimer vi riskerna fdr vHsenttiga
fetaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror

skaffar vi oss en f6rstietse av den del av ftireningens
interna kontrotl som har betydetse fOr vir revision f6r
att utforma granskningsitgirder som ir timptiga med
hinsyn titt omstandigheterna, men inte ftir att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvirderar vi timptigheten i de redovisningsprinciper

som anviinds och rimtigheten i
uppskattningar i redovisningen och

styrelsens

titth6rande

upptysningar.

o

i att styrelsen
anvinder antagandet om fortsatt drift vid
drar vi en slutsats om tlmptigheten

upprettandet av irsredovisningen. Vi drar ocksi en
stutsats, med grund i de inhimtade revisionsbevisen,

om

huruvida

det finns nigon visenttig

osdkerhetsfaktor som avser sidana hindelser e[[er
fdrhittanden som kan teda titt betydande tvivel om
fdreningens ftirmiga att forBatta verksamheten. Om

vi

drar slutsatsen att det finns en visenttig

vi i revisionsberittelsen
fista uppmirksamheten pA upplysningama i
irsredovisningen om den vasenttiga
osikerhetsfaktorn e[[er, om sidana upplysningar ir
osikefietsfaktor, miste

1(Zl

h

otitlrdcktiga, modifiera uttalandet om
irsredovisningen. Vira stutsatser baseras pi de
revisionsbevis som inhamtas fram tilt datumet ftir
revisionsberittetsen. Dock kan framtida hdndetser
etter ftirhitlanden gdra att en fdrening inte lEngre kan
fortsetta verksamheten.

o

utvlirderar

strukturen

vi

den tivergripande presentationen,

och inneha[et i

irsredovisningen,
diribtand upptysningama, och om irsredovisningen

iterger de

fiir att med en rimtig grad av siikerhet kunna
beddma om nigon styrelseledamot i nigot visenttigt
revisionsbevis
avseende:

.

fOrcummetse som kan ftiranteda ersittningsskytdighet

mot ftireningen, eller

.

Vi miste informera styrelsen om btand annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr
den. Vi miste ocksi informera om betydetsefutta
iakttagetser under revisionen, ddribtand de eventuetla

i

betydande brister
identifierat.

den intema kontrotten som vi

pa nigot annat satt

dispositioner av fdreningens vinst e[ler fdrtust, och dirmed

virt

uttatande om detta, 5r att med rimtig grad av
sikerhet beddma om ftirstaget dr ftirentigt med
bostadsrittstagen.
Rimlig s6kerhet dr en h6g grad av shkerhet, men ingen

ftir att en revision

Uttalanden

fdrentigt med bostadsrdttstagen.

Bostadsrittsfiireningen Lindhagens Att6 fiir rikenskapsiret

2018 samt av fdrstaget

titt

dispositioner betriffande

ftireningens vinst e[ter fdrtust.

Grund fdr uttalanden
Vi har utfdrt rsrisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Virt ansvar entigt denna beskrivs niirmare i avsnittet
Revisrns ansnr, Yi dr oberoende i fdrhittande titt
fdreningen entigt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt
futlgjort vart yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.
att de revisionsbevis vi har inhimtat 6r tittricktiga

och indamitsenliga som grund f6r

vira uttatanden.

Styrelsens ansYar

ftir

Som en del av en revision

vi

entigt god revisionssed i Sverige

professionettt omd6me och har en
professioneltt skeptisk institlning under heta revisionen.
Granskningen av ftirvattningen och fiirstaget titt

anvinder

frdmst pi revisionen av

rlikenskaperna. Vitka

tittkommande granskningsitglirder som utfdrs baseras pi
vir professionetta beddmning med utgingspunkt i risk och
visenttighet. Det innebir att vi fokuserar granskningen pA

sidana Atgdrder, omrAden och ftirhitlanden som lir
visenttiga ftir verksamheten och dir avsteg och
dvertrHdelser skutte ha sdrskitd betydetse fdr fdreningens

gir

igenom och priivar fattade beslut,
Vi
beslutsundertag, vidtagna Atgdrder och andra fdrhillanden
som ir rele/anta fdr virt uttatande om ansvarsfrihet. som

situation.

undertag fdr virt uttatande om styrelsens frirstag titt
dispositioner betrdffande f6reningens vinst etter fdrlust

har vi granskat om ftirstaget ir ftirentigt

med

f6rstaget titt

dispositioner betriffande fdreningens vinst etter ftirtust.
Vid ftirstag titt utdetning innefattar detta btand annat en
bed6mning av om utdelningen ir f6rsvarlig med hiinsyn titt
de krav som fOreningens verksamhetsart, omfattning och
risker stilter pi storteken av fiireningens egna kapitat,
konsotideringsbehov, likviditet och st6[ning i 6vrigt.

fdr ftireningens organisation och
fdreningens angelagenheter. Detta

Styrelsen ansvarar

av

som kan

fdrsummetser
fdranleda
ersittningsskytdighet mot fdreningen, eller att ett ftirstag
titt dispositioner av fiireningens vinst etler ftirlust inte ir

bostadsrattslagen.

Det ar styrelsen som har anwaret

fiirvattningen

god

dispositioner av fdreningens vinst e[[er fiirtust grundar sig

Vi tiltstyrker att fdreningsstimman behandlar fdrtusten
entigt fdrstaget i f6rvaltningsberattelsen och bevitjar
styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet fiir rikenskapsiret.

Vi anser

som utfdrs entigt

revisionssed i Sverige alttid kommer att upptacka Atgarder

etter

en

med

stadgarna.

garanti

vir revision av irsredovisningen har vi iven utfdrt
rerrision av styrelsens ftirvattning ftir

i strid

Vart mit betriffande revisionen av fdrslaget titt

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra ftirfattningar

Utdver

handtat

bostadsrittstagen, tittimptiga detar av lagen om
ekonomiska fdreningar, irsredovisningslagen etter

undertiggande transaktionema och

hindetserna pa ett satt som ger en rittvisande bitd.

fdretagit nigon itgard elter gjort sig skytdig titt nigon

innefattar btand annat

att

fortttipande

beddma

Stockhotm den 18 aprit 2019
BDO

Mitardaten AB

lngeta Andersson

Auktoriserad revisor

fiireningens ekonomiska situation och att tittse att
ftireningens organisation ir utformad si att bokftiringen,

medetsfdrvattningen och fdreningens ekonomiska
angetigenheter i tivrigt kontrotleras pi ett betryggande
satt.
Revisorns onsvar

Virt mit betrlffande revisionen av ftirvaltningen, och
darmed virt uttatande om ansvarsfrihet, ar aft inhimta
2(2)

