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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av årsredovisningen för Brf
Fjållvattnet för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-
31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppråttats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
våsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisni ngslagen. Förvaltningsberältelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att lö:-eningsstämman fastståller
resultatråkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nä.mare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe:'oende i

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det år styre'sen som har ansvaret för att
årsredovisningen lppråttas och att den ger en
råttvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansva.ar även för den inte:'na kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några våsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen for bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, når så år
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
lörmågan att fortsåtta verksamheten och att anvånda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
d:'ift tlllämpas dock inte om beslut har fattats om att
avveckla verksarnheien.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rinrlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att låmnä en
revisionsberåttelse som innehåller våra uttalanden.
Rimiig säkerhet år en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt I5A
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskili elier
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som anvåndare fattar med qrund i

å rsredovisni ngen.

Som del av en revision enl:gt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

' identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, va.e sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför gr-anskningsåtgä rder bland anlrat utifrån
dessa risker och inhåmtar revisicnsbevis som är
tillråckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig lelaktighet till följd av
oegentl:gheter är högre ån för en våsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom
oegeatligheter kan innefatta age:-ande i maskopi,
förfalskning, avsi ktliga utelåmnanden, felaktig
irformation eller åsidosåttande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av
förenirgens interna kontroll som har betydelse för-
vår revision for att ltforma granskni:-rgsåtgärder
som ä. lämpliga med hånsyn till
omständigheternä/ men inte för att ultala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de
redovisnin gspri nci per som anvå:rds och ri mlig heten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

o drar va en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också er
slu:sats, med grund i de inhåmtade
revisionsbevise.l, om huruvida det finns någon
våsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser elter förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsåtta verksamheten, Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberåttelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifi era uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till dalumet
for revisionsberåttelsen. Dock kan framtida
håndelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisning.n, ,, tF, '.77\.q/ u
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däribland upplysningarna, och om
årsredovisninger' återger de underliggande
transaktionerna och händelserna oå ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland a:-rnat
revisionens planerade omfatlring och inriktning samt
tidpunkten för den. Vl måste också informera om
betydelsefu lla iakttagelser under revisionen, då ribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport orn andra krav enligt lagar och
andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
ulfört en revision av styrelsens förvaltning for Brf
Fjällvattnet för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-
31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsståmman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar
sty relse ns led a möier an svarsfrih et för råke nskapså ret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs nårmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi år oberoende i

förhållande till föreninge:'r enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtal är
tillråckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
d ispositioner betråffande föreningens vinst eller
förllst. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen år försvartig
med hänsyn till de krav som föreningens
verksamhetsart, smfattning och riske:' ståller på
storleken av föreningens egna kapiial,
konsolideringsbehov, likviditet och stållning i övrigt.

Styrelser änsvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelågenheter, Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedoma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation år utformad så att
bokförin gen, medelsfö rvaltn i agen och föreni ngens
ekonomiska angelågenheter : övr:gt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål betråffande revisionen av förvaltninqen. och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet. är ait
inhåmta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
såkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i

något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgard eller gjort sig skyldig titl
någon försummelse som kan föranleda
ersåttningsskyldighet mot föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med
bostadsråttslagen, tillämpliga delar av lagen orn
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ekonomiska föreningar, årsredovisringslagen eller
stad ga rna.

Vårt mål beträffande revisionen av försiaget till
dispositioner av iöreningens vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är före:'rligt
med bostadsråttslage:r.

Rimlig såkerhet år en hög grad av såkerhet, men
ingen garanti för att en revisjon som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersåttningsskyldighet mot föreningen, eller att ett
förslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlusl inte är förenligi med bosladsråttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgårder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgårder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
dår avsteg och överträdelser skulle ha sårskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag. vidtagna
åtgärder och and:-a forhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarslrihet. Som underlag för vårt
uttalande om sty:'elsens forslag till dispositioner
beträffande föreningens v,nst eller förlust har vi
granskat om förslaget år förenligt med
bostadsrättslagen.
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