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Rapport e*l åmredovisning*l
Vi har utftj* en revision av åmredovisningen fiir tsrf

Fjälivattnet Sr råkeu$kapsårst 20i2-01-01 - ztltZ-i 2-31 '

Sryr e I sens ar*rva r fbt $rsrefuvknlnge n

Det är styrelseu sgn har *lsvaret fiir att upprätta itl
årsrcdovisniag ei:m ger en rätfvi*ande bild enligt

årxdcvisningslagea ach &ir dcn ist*rna kont{oll soffi sfyrelsen

bedöserår nödvåndig ffir att upprätta en årsredovisning som

inte ineehållcr viis**tliga fetektigheter, Yate sig dessa beror på

oegenåliglr*ter cllcr På fel

Ilevisarns ansr)*r
Vårt anseariir att uttala oss om årsrcdovisningrn på gruleival

av vår revision. Vi hsr utört revisionen enligt Intemational

Standards aa Äuditing och god revisionssed i Sverige' Desa

standarder kråver att vi iöljer yrk*setiska krav sam! pianerar

och t*srrevisi{tnen för a$ uppnå rimlig säkerhet att

årsredovisninge* inta inneh&ller väsentliga felaktigheter.

En relrision i$lefåttår *$ genom otrika åtgäirder inl$rnia
revisionsbevis om belopp ccb annaa information i
årwedovisniagen. åevisom vätjer vilka åtgårder eonn ska

utfiiras, bianrl annat geaon att bedöna riskerna {ör väseailiga

felakrigheter i årrrdovisningen, vare sig dersa bercrpå,
oege$tligheter eller på fel. Vid denna riskbediimning beaklar

revisom de delar av den intema konlrollen som år relevania för
hur boiaget upprå$ar ånredovisningen ftir att ge an råttvisande

bild i syfre att utformä graaskningsåtgärder 8om är

&rdamålsenliga medtrånsya till omständigbsterna, men inte i

syfbn atl göra cil uitalande om effektivitsten i boiagets inter$å

koutroll, En revision i.rmefattar också en utvärdering av

åindamålernligteten i de redovisningsprinciper som har a*väats

ocir av rimligheten i styrelsens uppskatiningar i redovisoingeo'

liksorn c:l utvåirderiag av dcnövergripande pres*rtationen i
årsrndovisningen.

Vi arxe att de revisionsbcvis vi har inhåmht iix iilltiitkliga och

åndamåisenliga sorn grund ör våra utlalanden,

G rzmd ft r uttcla nde n ed rese$ atio n
Föreningen giir inga årliga värderninsklingsavdrag på

fastighetens värde.

Uttsl anden n ed rese rva I ion
Enligt vår uppfatining har rårsredcvisningEn, fiirutom -
"ff"f,te*" 

av <iet fiidrålteade som beskrivs i stycket'-Grund fiir
r:thlarde med reservaiion", upprättats i eniighet med

årsredovisni*gslagen och ga eu i alla våoentliga avseenden

rätfvisailde bild *v BrfFjiillvattnets {nansiella stållaing per

elen 3 I <ieceffb€r 2012 ach av dess finansiella resultat frir årai

enligt årsredovisningslagea" Förvaltniagsberättelsen är fiirenlig
*ned årsredovisningens övriga delar.

Vi tiltsfyrker diirfdr ått årssiiimrnär: fasisiäUer

resuitakåkri$gen och balansräkni*pn-

R*pport orn andrs kr*v enligt l*gar och andra
ållrfeåtningnr
Utiiver vår rer,ision av årsredovisningen han"i övefi uffiir! ea

revision av förslagettill dispositisner bebåSande bolagets

vinst eller fiirlust samt styrelsens frrvalhing ffir Brf
qå[vsttnet ftr råkeuskapsåret 2013-01-0i - äSl2-l?-3;.

Styt'else*s ansvnr
Fet är styrelsen scm har ansvaret ffr lörslaget lill dispositioner

belråfaride bolagets vinst eller Srlust, cch det är styrelsen sam

irar ansv*ret &r ftrvaltdngen eniigt aktiebolagslagan

Ravisorns awvar
Vårt ansvar är att med rimlig såkerbat uttala oss om örslaget
tili dispositioner begäFande bolaggts vinsf eller ftirlust och om

Swallrdngeri på gr*ndvai av vår resision. Vi har utfiirt
ravisionen enligt god revisionssed i Sverige.

S*m underlag 6r våc u$alantle on sryrelsens ftrslag lill
dispositioner bcträfande bolagets virnt eller i$rlust har vi
gr*nskat om örstaget är fiirealigl med aktiebolagslagen-

Sam uncierlag {ör vårt uttalande sm aqsversftihet bår vi utöver
r€r revision av årsredavisrungen gränskat våsqfliga beslut,
åtgärder och fiirhållanden i bolagst fiir alt krinna bedöma sm
någon styrelseledäraot år er$åtfi:ingrsåqyidig rnot bolagtt. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har

handlat i strid med s.ktiebolagslågeq årsredovisningslagen cller
lrolagsordnilgen.

Vi anser att de revisiousbevis vi har irhämtat är iiilräckiiga och

åndarnålsenliga sorn gnnd Fjr våra utiaiaaden'

Utt$lt*tden
Vi tills*1ker att årsstiln-aun disponerar vinsten enligt fiirslaget

i frrvalu:ingsberåtfelset! osh beviljar slyreisens ledamöter

ansva$fi het fir räkenskaPsårel

Kullavik den ?1 maj ?fi13


