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Revisionsberättelse 

Till fireningsstämman i Brf Strömstaren 
Org.nr 769630-1915 

Rapport om ãrsredovisningen 

Uttalan den 
Jag har utfört en revision av ársredovisningen for Brf Strömstaren fOr rakenskapsaret 2017. 

Enligt min uppfattning har ârsredovisningen upprattats i enhighet med àrsredovisningslagen och ger en i 
alla vasentliga ayseenden rättvisande bud av foreningens finansiella stallning per den 2017-12-31 och av 
dess finansiella resultat for âret enligt ársredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen är forenlig med 
ârsredovisningens ovriga delar. 

Jag tilistyrker därfOr aft fOreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for 
foreningen. 

Grund fOr uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i aysnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
forhâhlande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa kray. 

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhamtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund fOr mina 
uttalanden. 

Annan information an ársredovisningen 
Defta dokument innehAller även annan information an ârsredovisningen och áterfinris pa sidorna 1-2. Det 
är styrelsen som har ansvaret for denna andra information. (men innefaftar inte ârsredovisningen och mm 
revisionsberättelse ayseende denna). 

Mitt uftalande ayseende ársredovisningen omfaftar inte denna information och jag gor inget uftalande 
med bestyrkande ayseende denna andra information. 

I samband med min revision av ârsredovisningen är det mitt ansvar aft lasa den information som 
identifieras ovan och övervaga om informationen i vasentlig utstrackning är oforenlig med 
àrsredovisningen. Vid denna genomgâng beaktar jag även den kunskap jag i ovrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehâlla vasentliga felaktigheter. 

Urn jag, baserat pa det arbete som har utförts ayseende denna information, drar slutsatsen aft den andra 
informationen inneháller en vasentlig felaktighet, arjag skyldig aft rapportera defta. Jag har inget aft 
rapportera i det ayseendet. 
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Styrelsens ansvar 
Det Ar styrelsen som har ansvaret fOr aft ársredovisningen upprAttas och aft den ger en rättvisande bud 
enligt ârsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fir den interna kontroll som de bedomer Ar 
nodvandig fOr aft uppratta en ársredovisning som inte innehâller nâgra vAsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Vid upprattandet av ársredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedomningen av foreningens formága aft 
fortsAtta verksamheten. De upplyser, nAr sá ar tillAmpligt, om fcsrhâllanden som kan páverka fOrmâgan aft 
fortsAfta verksamheten och aft anvAnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsaft drift 
tillampas dock inte om beslut har fattats om aft avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina ma! Ar aft uppná en rimlig grad av sakerhet om huruvida ârsredovisningen som helhet inte 
innehâller nágra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och aft lAmna 
en revisionsberAttelse som innehâller mina uttalanden. Rimlig säkerhet Ar en hog grad av sakerhet, men är 
ingen garanti fOr aft en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer aft 
upptacka en vasentlig felaktighet om en sâdan firms. Felaktigheter kan uppstá pa grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara vAsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvAntas paverka de 
ekonomiska beslut som anvAndare faftar med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvAnder jag professionelit omdOme och har en professioneilt skeptisk 
instalining under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedOmer jag riskerna fOr vasentliga felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa 
beror pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utfOr granskningsatgarder bland annat utifrán dessa 
risker och inhAmtar revisionsbevis som Ar tilirAckliga och AndamAlsenliga fOr aft utgOra en grund Or mina 
uttalanden. Risken fOr aft inte upptAcka en vAsentlig felaktighet till fOljd av oegentligheter Ar hogre An fOr 
en vAsentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefafta agerande i maskopi, 
fOrfalskning, aysiktliga utelAmnanden, felaktig information eller âsidosäftande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en fOrstAelse av den del av fOreningens interna kontroll som har betydelse fOr mm 
revision fOr aft utforma granskningsâtgArder som Ar lampliga med hAnsyn till omstAndighetema, men inte 
fOr aft uftala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvArderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvAnds och rimligheten i styrelsens 
uppskaftningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lampligheten i aft styrelsen anvAnder antagandet om fortsaft drift vid 
upprattandet av arsredovisnungen. Jag drar ocksá en slutsats, med grund i de inhAmtade revisionsbevisen, 
om huruvida det firms nAgon vasent!ig osAkerhetsfaktor som ayser sAdana hAndelser eller fOrhâllanden 
som kan leda till betydande tvivel om fOreningens fOrmâga aft fortsAfta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen aft det finns en vasentlig osAkerhetsfaktor, mâste jag i revisionsberAftelsen fästa 
uppmArksamheten ph upplysningarna i Arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktom eller, om 
sadana upplysningar Ar oti!!rAckliga, modifiera uftalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
pa de revisionsbevis som inhAmtas fram till datumet fOr revisionsberAftelsen. Dock kan framtida 
hAndelser eller fOrhAllanden gOra aft en forening inte lAngre kan fortsAfta verksamheten. 
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- utvärderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehállet i Arsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om ârsredovisningen áterger de underliggande transaktionerna och hAndelserna pa 
ett sätt som ger en rattvisande bud. 

Jag máste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten fOr den. Jag máste ocksâ informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland 
de betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra forfattningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av ársredovisningen har jag även utfOrt en revision av styrelsens forvaltning fOr Brf 
Strömstaren fr rakenskapsaret 2017 samt av fOrslaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst 
eller fOrlust. 

Jag tillstyrker aft fOreningsstamnian disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberattelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fOr rakenskapsâret. 

Grund for utlalanden 
Jag har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
aysnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fOrhâllande till fireningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kray. 

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund fOr mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret fOr forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller 
firlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är 
fbrsvarlig med hansyn till de krav som flreningens verksamhetsart, omfaftning och risker stiller pa 
storleken av freningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar fOr foreningens organisation och fOrvaltningen av freningens angelagenheter. Detta 
innefattar bland annat aft fortlopande bedöma fOreningens ekonomiska situation och aft tillse aft 
foreningens organisation är utformad sâ aft bokfOringen, medelsforvaltningen och fOreningens 
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa eft betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mâl beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är aft 
inhämta revisionsbevis fOr aft med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nágon styrelseledamot i 
nágot vasentligt ayseende: 

- foretagit nâgon âtgard eller gjort sig skyldig till nâgon fOrsummelse som kan fOranleda 
ersättningsskyldighet mot fOreningen, eller 

- pa nâgot annat satt handlat i strid med lagen om ekonomiska fOreningar, ársredovisningslagen eller 
stadgarna. 
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Mitt mAl betrAffande revisionen av forsiaget till dispositioner av fOreningens vinst eller forlust, och 
därmed mitt uttalande om detta, är aft med rimlig grad av sakerhet bedOma om fOrslaget är fdrenligt med 
bostadsratts!agen. 

Rimlig sAkerhet är en hog grad av sAkerhet, men ingen garanti fOr aft en revision som utfOrs enligt god 
revisionssed i Sverige ailtid kommer aft upptacka Atgarder eller fOrsummelser som kan foranleda 
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller aft eft fOrslag till dispositioner av foreningens vinst eller 
fOrlust inte Ar fOrenligt med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professione lit omdOme och har 
en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av fOrvaltningen och forsiaget 
till dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust grundar sig frAmst pA revisionen av rAkenskaperna. 
Vilka tilikommande granskningsAtgarder som utfOrs baseras pA min professionella bedomning med 
utgAngspunkt i risk och vasentlighet. Det innebAr aft jag fokuserar granskningen pA sAdana Atgarder, 
omrAden och fOrhAilanden som Ar vasentliga fOr verksamheten och dAr aysteg och OvertrAdelser skuile ha 
sarskild betydelse for fOreningens situation. Jag gAr igenom och prOvar fattade besiut, beslutsunderlag, 
vidtagna Atgarder och andra fOrhAlianden som Ar relevanta fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underiag fOr mitt uttalande om styrelsens fOrslag till dispositioner betrAffande foreningens vinst eller 
fOrlust har jag granskat om forsiaget Ar fOrenligt med bostadsrAttslagen. 

Norrtäije den 26 mars 2018 

Alexandra Lindqvist 
Auktoriserad revisor 
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