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Till foreningsstamman i BrE Riddarsporren 24, organisationsnummer 7696o4-5397

Rapport om ârsredovisningen

Jag bar reviderat rsredovisningen for brf Riddarsporren
24 for räkenskapsret 2012-01-01 — 2012-12-31.

Styrelsens ansvarfor ârsredovisningen

Det är styrelsen som bar ansvaret fOr att upprätta en
ârsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
ârsredovisningslagen och for den interna kontroll som
styrelsen bedOmer är nodvandig for att upprätta en
rsredovisning som inte innehller vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om arsredovisningen pa
grundval av mm revision. Jag har utfort revisionen enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver attjag
fOijeryrkesetiska krav samt planeraroch utför
revisionen for aft uppna rimlig säkerhet aft
ârsredovisningen inte innehaller vasentliga
felaktigheter.

En revision innefaftaratt genom olika atgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
ârsredovisningen. Revisorn väljer vilka atgarder som ska
utfOras, bland annat genom aft bedOma riskerna for
vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig
dessa beror p oegentlighetereller pa fel. Vid denna
riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta for hur foreningen uppräftar
arsredovisningen for aft ge en rättvisande bud i syfte aft
utforma granskningsatgärder som är andamalsenliga
med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att
gOra ett uftalande om effektiviteten i foreningens
interna kontroll. En revision innefattarocksa en
utvardering av ändamalsenligheten ide
redovisningsprincipersom bar använts och av
rimligheten i styrelsens uppskaftningar i redovisningen,
liksom en utvardering av den övergripande
presentationen i ârsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillrackliga och ändamalsenliga sam grund fOr mina
uttalanden.

Uttalanden

Enligt mm uppfaftning har arsredovisningen uppräftats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden raftvisande bud avforeningens
finansiella stallning per den 31 december 2012 och av
dess finansiella resultat fOr aret enligt
arsredovisningslagen. FOrvaltningsberäftelsen är
fOrenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker därfOr aft fOreningsstamman fastställer

resultatrakningen och balansrakningen fOr foreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och

andraforfattningar

Utöver mm revision av arsredovisningen bar jag även
reviderat forslaget till dispositioner beträffande
fOreningens vinst eller förlust samt styrelsens
fOrvaltning fOr brf Riddarsporren 24 for rakenskapsaret
2012-01-01 — 2012-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som bar ansvaret for forsiaget till
dispositioner beträffande foreningens vinst eller fOrlust,
och det är styrelsen sam bar ansvaret fOr fOrvaltningen
enligt lagen om ekonomiska foreningar.

Revisorns ansvar

Mift ansvar är att med rimlig säkerhet uftala mig om
forslaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst
ellerförlust och om fOrvaltningen pa grundval av mm
revision. Jag har utfOrt revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Sam underlag fOr mitt uttalande om styrelsens forslag
till dispositioner beträffande foreningens vinst eller
förlust harjag granskat am fOrslaget ärfOrenligt med
lagen om ekonomiska foreningar.

Som underlag fOr mitt uftalande am ansvarsfrihet har
jag utöver mm revision av arsredovisningen granskat
väsentliga beslut, atgarder och forhallanden i
fOreningen fOr aft kunna bedOma am nagon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mat fOreningen.
Jag bar även granskat om nagon styrelseledamot pa
annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska
foreningar, bostadsrattslagen, arsredavmsnmngslagen
ellerfOreningens stadgar.

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

Uttalanden

Jag tillstyrker aft fOreningsstamman behandlar
resultatet enligt fOrslaget i fOrvaltningsberattelsen och
beviijar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet fOr
rakenskapsaret.

Upplysning av särskild betydelse

Enligt fOreningens stadgar ska avgifterna täcka

fOreningens kostnader samt avsättningar till fonder. Av

arsredovusnungen framgar aft avgiftsuttaget är

otillrackligt.
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