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Rapport om ârsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av ârsredovisningen for Brf Aril i
Btbyggarparken für at 2018.

Enligt var uppfattning har ârsredovisningen upprättats i
enlighet med ârsredovisningslagen och get en i alla vsentIiga
avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella stallning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat für
aret enligt ârsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen r
forenlig med ârsredovisningens Ovriga delar.

Vi tillstyrker därfOr att foreningsstämman fastställer resultat
rakninqen och balansrakningen.

Grund for uttalanden

Vi bar utfOrt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed Sverige. Vârt ansvar
enligt dessa standardet beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fOrhâllande till toreningen enligt god
revisorssed i Sverige och hat i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi hat inhämtat at tillrackliga och
andamalsenliga som grund für vâra uttalanden.

Styrelsens ens var

Det r styrelsen som hat ansvaret für att ârsredovisningen
upprattas och att den get en tättvisande bild enligt ârsredovis
ningslagen. Styrelsen ansvarar även für den interna kontroll
som den bedOmer är nodvandig für att upprätta en ârsredovis
ning som inte innehâller nâgra vasentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid upptättandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen für
bedomningen av foreningens formaga att fortsätta verksam
heten. Den upplyser, nat sã t tillampligt, am fOrhâllanden som
ken paverka formagan att fortsätta verksamheten och att
anvãnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet am fortsatt
drift tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera
foreningen, upphOra med verksamheten eller inte har nâgot
realistiskt elternativ till att gora nâgot av detta.

Revisorns ensvar

Vara mal at att uppnâ en rimlig grad av sakerhet om att ars
redovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa aegentligheter eller
misstag, och att Iämna en revisionsberattelse som innehaller
vara uttalanden. Rimlig sakerhet är en hog grad av sakerhet,
men at ingen garanti für att en revision sam utfOrs enligt ISA
och god revisionssed I Sverige alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan upp
sta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsammans timligen kan
fOrvantas pâverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professioneilt
omdOme och hat en prafessionellt skeptisk installning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedOmer vi riskerna für vasentliga felaktig
heter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa aegentlig
heter eller misstag, utformar ach utfOr gransk
ningsâtgarder bland annat utifran dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som är tillrackliga och andamals
enliga für att utgOra en grund for vara uttalanden. Risken
für att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av
aegentligheter ar hogre an für en vasentlig felaktighet sam
beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, fürfalskning, avsiktliga utelamnanden,
felaktig information eller asidosattande av intern konttall.

• skaffar vi ass en forstaelse av den del av foreningens inter
na kontroll som har betydelse für var revision für att ut
forma granskningsâtgarder som är lampliga med hänsyn
till omstandigheterna, men inte für att uttala oss om effek
tiviteten i den nterna kantrollen.

• utvärderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhOrande upplysningar.

• drar vi en slutsats am lampligheten i att styrelsen anvander
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arstedo
visningen. Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhäm
tade revisionsbevisen, om det finns nagon vasentlig
osäkerhetsfaktor sam avser sadana handelser eller für
hallanden sam kan leda till betydande tvivel am fOre
ningens fOrmaga att fortsatta verksamheten. Cm vi dtar
slutsatsen att det finns en vasentlig asakerhetsfaktar,
maste vii revisionsberättelsen fasta uppmarksamheten pa
upplysningarna i arsredovisningen am den vasentliga
osakerhetsfaktorn eller, cm sadana upplysningar at otill
rackliga, modifiera uttalandet om arsredavisningen. vara

slutsatser baseras pa de revisionsbevis sam inhamtas fram
till datumet für revisiansberattelsen. Dock ken framtida
handelser eller forhallanden gOra att en forening inte
langre kan fortsatta verksamheten.

• utvarderar vi den overgripande presentationen, struktuten
och innehallet i arsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och am arsredovisningen aterger de under
liggande transaktionerna och handelserna pa ett satt sam
ger en rattvisande bud.

Vi maste infarmera styrelsen am blend annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten für den.
Vi maste ocksa informera am betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, daribland de eventuella betydande brister i den
interna kantrollen scm vi identifierat.
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Rapport cm andra krav enhigt lagar och andra
författningar

Uttalanden

Utbver vr revision av ârsredovisningen har vi även utfort en
revision av styrelsens forvaltning av Brf Aril i Bâtbyggarparken
for âr 2018 samt av fOrsiaget till dispositioner beträtfande
foreningens vinst eller fOrlust.

Vi tilistyrker att fdreningsstamman behandlar fOrlusten enligt
forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens
ledamOter ansvarsfrihet for räkenskapsret.

Grund for uttalanden

Vi har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Várt
ansvar enhigt denna beskrivs nrmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fdrhllande till foreningen enligt god
revisorssed Sverige och har i ovrigt fullgjort vrt yrkesetiska
ansvar enligt dessa ktav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat at tillrackliga och
andamlsenliga sam grund for vâra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen sam har ansvaret for fOrslaget till disposi
tioner beträffande foreningens vinst eller fOrlust. Vid forslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om
utdelningen är fOrsvarlig med hansyn till de krav som fore
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer p star
leken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi
ditet och stallning I Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och
forvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlOpande bedOma foreningens ekonomiska
situation och att tillse att foreningens organisatian är utformad
sâ att bakfOringen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angelagenheter I ovrigt kontrolleras pa ett be
tryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vârt mal beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed
vârt uttalande am ansvarsfrihet, är att inhämta cevisionsbevis
for att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma am nâgon
styrelseledamot i nâgot vasentligt avseende:

• tOretagit nâgon âtgard eller gjort sig skyldig till nâgan
fOrsummelse sam kan fOranleda ersattningsskyldighet mat
foreningen

• pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen,
tillampliga delar av lagen am ekanomiska foreningar, ârs
redovisningslagen eller stadgarna.

Vârt mâl beträffande revisionen av forslaget till dispasitioner
av foreningens vinst eller fOrlust, ach darmed vârt uttalande
am detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedOma am fOr
slaget at forenligt med bastadsrattslagen.

Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision sam utfOrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kammer att upptäcka âtgarder eller fdrsummelser sam
kan fdranleda ersättningsskyldighet mat foreningen, eller att
ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust
inte är fOrenligt med bostadsrättslagen.

Sam en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi prafessianellt amdOme och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisianen. Granskningen av
forvaltningen ach forslaget till dispositianer av foreningens
vinst eller fOrlust grundar sig främst pa revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder sam utfOrs
baseras pa var professionella bedomning med utgângspunkt I
risk och vasentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen pa sadana âtgarder, amrâden och fOchâllanden som at

vasentliga for verksamheten och dat avsteg och overtradelser
skulle ha särskild betydelse for foreningens situation. Vi gar
igenam och prOvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra fOrhâllanden sam är relevanta fOr vârt
uttalande am ansvarsfrihet. Sam underlag fOr vârt uttalande
am styrelsens forslag till dispasitioner beträffande fOreningens
vinst eller fdrlust hat vi granskat am forslaget at forenligt med
bastadsrattslagen.

Stockholm den 11 juni 2019
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