
REVISIONSBERATTtrLSE

Till fiireningsstämman i Brf Fjällvattnet
Organisationsn urnmer 7 16 41 4-5 455

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfort revision av årsredovisningen ft;r Brf fialh'attnel
lor året 20 I 5 

"

St"vr e ls ens ansyar Ji)r års r e dov is ningen
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir at1 upprätta en

arsredovisoiag sonr ger en rättvisande bild enligt
arsredovisningslagen och lör den intema konlroll som styrelseir

bedömer:ir nödvrindig för att upprätta en arsredovisning som

iate innehåller väsentliga felalcigheter. vare sig dessa beror på

oegealligheter e11er på fel.

Ret,isorns ansvar
Vårt ansvar air att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utliirt revisionen enligt Intemationai
Standards on Auditing och god rerrisior-:ssed i Sverige, Dessa

standarderkräver att vi ö[er pkesetiskakrav samt planerar
och uthr revisionen l'iir att uppnå rimlig siikerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaltigheter.

Ea rel'ision inlefattar att genom olika åtgåirder inlämla
revisionsbevis om belopp och annan information i
arsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
u!öras. bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felakligheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisom de delar av den intema kontrollen som lir relevanla iiir
hur loreningen upprättar årsredovisningen for atl ge en
rätlvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgiirder som är
iindamålsenliga med hänsyn till omstZindighetema, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i liireningens
interna konlroll. En revision innefatur också en utr,ärdering av
iindamålsenligheten i <ie redovisningsprinciper som har an\'ätts
och av rimligheten i stvrelsens uppskattningar i redovisningen-
liksom en utviirdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliea och
ändamålsenli_qa som gmnd lor vara uttalanden.

Uttalanden
€,alig vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med åLrsredovisningslagen och ger en i a1la väsentliga
avseenden rättvisande bild av Brf $ällvattnets finansiel.la
ställning per den 31 decernber 2015 och av dess finalsiella
resultat 1ör året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltni:rgsberåtlelsen åir furenlig med årsredovisningens
öwiga delar.

Vi tillstyrker d:irlbr att öreningsstånman fastställer
resultatriikningen och balansräkningen ftlr foreni:rgen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirfattningar
Utöver vår revision av arsredovisnirrgen har vi även utftrt
revision av fiirslaget till dispositioner beträlTande lbreningens
vinst eiler fiirlust san-rt styrelsens örvaltaing liir Brf
$ällvattnet {ör aret 2015.

Srynre lsens ansvar
Del år st1''relsen som har ansyaret for örslaget till dispositioner
betråiffande Iöreningens vinst eller ftjr1ust. och det är sg,relsen
som har ansvaret fiir lorvaltningen enligt bnstads:ättslagen.

Retisorns ttnsvar
Vårt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala oss om lorslaget
till dispositiorer beirliffande {lireningens vinst eller lorlust cch
om ftirvaltninge.l på grundval av vår revision. Vi har utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fiir våLrt uttalande om stl,reisens örslag till
dispositioner betr:ifiande Iiireningens vinst eller förlust har li
grarskat om örslaget lir örenligt med bostådsrättslagen.

Som underlag fbr våri utlalande om aasvarsftihet trar vi utör'er
r,år revision av årsredovisningen granskat r'äsentliga beslut,
åtgiirder och örhållanden i löreningen för att kunna bedöma
om någon str,relseledamot är ersättningsskyidig mot
lbreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen-
arsredovisningslagen eller fiireningels stadgar.

Vi anser att de revisionsber.is vi inhiirntat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir r'åra uttalanden.

Lirtalanden
Vi tillstyrker att foreningsstämman behandlar örlusten enliot
fors I aget i ft rval tn ingsberåttelsen och hevi lj ar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet for riikenskaosaret.
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