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Rapport om ârsredovisningen

Jag har utfört en revision av rsredovisningen far Brf
Riddarsporren 24 for rOkenskapsr 2015.

Styrelsens ansvar for ârsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret for aft uppratta en ârs
redovisning som ger en rättvisande bild enligt rsredovisnings
lagen och fOr den interna konfroll som styrelsen bedOmer är
nodvandig for aft upprätta en ârsredovisning som inte inneháller
vOsentliga 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 att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och
uffOr revisionen for aft uppnâ rimlig säkerhet aft ârsredovisningen
inte innehâller väsenfliga felaktigheter.

En revision innefattar aft genom olika âtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information ars
redovisningen. Revisorn väljer vilka atgarder scm ska utfOras,
bland annaf genom aft bedOma riskerna fOr vasentliga felaktigheter
i ársredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa
tel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta fOr hur fOreningen uppräftar
ârsredovisningen fOr aft ge en räftvisande bild i syfte aft utforma
granskningsafgärder som är andamalsenliga med hänsyn till
omstOndigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i fOreningens interna kontroll. En revision innefattar
ocksa en utvOrdering av Ondamâlsenligheten ide redovisnings
principer som har anvOnts och av rimligheten i styrelsens upp
skattningar i redovisningen, liksom en utvOrdering av den Over
gripande presentationen i arsredovisningen.

Jag anser alt de revisionsbevis jag har inhOmtat Or tilirOckliga och
Ondamalsenliga som grund for mina uttalanden.

Uttalanden

EnligI mm uppfattning har arsredovisningen upprOttats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vOsentliga avseenden
rOltvisande bild av fOreningens finansiella stOllning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resulfat for aret enligt
arsredovisningslagen. FOrvaltningsberOttelsen Or fOrenlig med ars
redovisningens Ovriga delar.

Jag tilistyrker dOrfOr aft fOreningssfOmman faststOller resultaf
rOkningen och balansrOkningen fOr fOreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

UtOver mm revision av ârsredovisningen har jag Oven uffOrt en
revision av fOrslaget till disposifioner betrOffande fOreningens vinst
eller fOrlust samt styrelsens fOrvaltning fOr Brf Riddarsporren 24 fOr
rOkenskapsâr 2015.

StyreIsens ansvar

Det Or styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner
betrOffande fOreningens vinsf eller fOrlust, och def Or styrelsen som
har ansvaret fOr fOrvaltningen enligf bostadsrOtlslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar Or aft med rimlig sOkerhet uttala mig om fOrslaget till
dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust och om fOrvaltningen
pa grundval av mm revision. Jag har utfOrt revisionen enligt god
revisionssed I Sverige.

Scm underlag fOr mitt uttalande om styrelsens fOrsiag till
dispositioner betrOffande fOreningens vinst eller fOrlust har jag
granskat om fOrslaget Or fOrenligt med bostadsrOttslagen.

Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utOver
mm revision av arsredovisningen granskat vOsenfliga beslut,
atgOrder och forhallanden i fOreningen fOr aft kunna bedOma cm
nagon sfyrelseledamct Or ersOttningsskyldig met fOreningen. Jag
har Oven granskat cm nagon styrelseledamot pa annaf sOft har
handlat i strid med arsredovisningslagen eller fOreningens stadgar.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhOmtat Or tillrOckliga och
andamalsenliga scm grund fOr mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker aft fOreningsstOmman behandlar resultafet enligt
fOrslaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter
ansvarsfrihet fOr rOkenskapsaret.

Upplysning av särskild betydelse

Enligt fOreningens stadgar ska avgifterna tOcka fOreningens
kostnader samt avsOttningar till fonder. Av arsredovisningen
framgar aft avgiftsuttaget Or otillrOckligt.
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