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Till föreningsstämman i Brf Fjällvattnet
Organisationsnummer 7 1647 4-5455

Rapport onr årsrcdovisningen
Vi har utlört revision ar, årsredovisningen tiir Brf Fiällvatnret
lor året 2011.

S lt,re I se ns a n sta r fö r å rs re d ov i s n i nge n

Det är sty relsen sorn har ans\,aret ft)f att upprätta en

årsredor.isning sonr ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och 1ör den interna kontroll sonr styrelsen
bedönrer är nödr,ändig för a1t uppfätta en årsredovisuing sonr

inte innehåller väsentliga fblaktigheter. vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på f'el.

Revisorns ansvdr
Vår1 artsvar'ä'att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utftjrt revisionen enligt Intemational
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver att vi följer 1'rkesetiska krav samt planerar
och utltir revisionen fbr att uppnå rimlig säkerhet att
år'sredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter

En revision innetattar att genont olika åtgarder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan infbntralion i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras. bland annat genorn att bedöma riskema ör väsentliga
t-elaktigheter i årsredovisningelt. vare sig dessa belor på
oegenlligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
relisorn de delar av den intema kontrollen sonr är reler.anta fiir
hur föreningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en
rätti isarrde bild i sl tle att utfbllna gransklingsåtgärder sonl är
ändamålsenliga nred hänsvn tiil omständighetema. men inte i
s)'fte att göra ett uttalande om eff'ektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innelattar också en ut\,ärdering av
ändanrålsenligheten i de redovisningsplinciper sont har anvärrts
och av riniligheten i st;"relsens uppskattningar i redovisningen.
liksonr en utr'årdering av den övergripande plesentationen i
årsredovisningen.

\ri anser att de revisionsbevis vi har inhänrtat är tillräckliga och
ändanrålsenliga sonr grund fijr våra uttalanden.

L!t talanden
Enligt r'år uppfättning har årsredovisningen upprättats i
enlighet nred årsredor,isningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Brf fiällvattnets flnansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat för' året enl igt årsledovisningslagen.
För'r'altningsber-ättelsen är förenlig nted år'sredovisningens
ör'riga dclar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman lastställer
resultaträkningen och balansräklingen 1ör föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andla
{iirfattn ingar
Utör'er vår revision ar, årsredovisningen har r,i även uttörl
revision av fiirslaget tilI dispositioner beträffhnde föreningens
vinst eller lörlust sanrt styrelsens iön'altning ftir Brl'
fiällvattnet för året 2013.

Sh,relsens anstar
Det är stvrelsen som lrar ansvaret för förslaget till dispositioner
betr'äffande öreningens vinst eller ftirlust. och det är'sty-relsen
som har allsvaret för fbrvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Re r-isorns ansvar
Våfi ans\,ar är'att med rinrlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträflande föreningens vinst eller fiirh"rst och
orn ft)rvaltningen på grundval av vår revision, Vi har ut1örr
revisionen enligt god revisionssed i St,er-ige.

Sorn underlag lör i,årt uttalande om st;-relsens förslag till
dispositiorrer beträft'ande löreningens vinst eller ftirlust har vi
granskat om förslaget är ftirenligt nted bostadsfättslagen.

Sorn underlag tör vår't uttalande om ansvarslrihet har vi utöver
r,år revision ar, årsredovisningen granskat väsentliga besiut.
åtgärder och förhållanden i löreningen ftir att kunna bedöma
om någon stvlelseledanrot är ersättrringssk,v"ldig mot
fbreningen. Vi har är'en grallskat om någon st1'relseledanrot på
annat sätt lrar handlat i strid med bostadsrättslagen.
årsledovisningslagen eller fiireningens stadgar.

Vi anser att de rei,isionsbevis vi iuhäntat är tillräckliga och
ändanrålsenliga sonr grund ftir våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstl,r'ker att ftireningsstänurran dispotrer.ar vinsten enligt
förslaget i ftirvaltningsberättelsen och bevilj ar st1-relsens
ledanröter ansr.arsfrihet ftir räkenskapsår.et.
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