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Rapport om ársredovisningen

Uttalanden

Jag har ulfört en revision av ársredovisningen for Brf
Riddarsporren 24 for àr 2016.

Enligt mm uppfattning har àrsredovisningen upprOttats i enlighet
med rsredovisningsIagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av fOreningens finansiella slällning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflOde for
ret enligl rsredovisningslagen. FOrvaltningsberattelsen är
fOrenlig med rsredovisningens Ovriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstOmman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen for föreningen.

Grund for uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligl International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnillel Revisorns ansvar. Jag Or
oberoende förhllande till fOreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i Ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enhigt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat Or tillräckliga och
Ondamâlsenliga som grund fOr mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det Or styrelsen som har ansvaret fOr all rsredovisningen
upprOltas och att den ger en rättvisande bild enligt
ársredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Oven for den interna
kontroll som de bedOmer är nodvandig fOr att upprOtla en
ãrsredovisning som inte innehâller ngra vOsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror p oegentligheter eller pa fel.

Vid upprOtlandet av ârsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedomningen av fareningens fOrmâga att fortsOtta verksamheten.
De upplyser, nOr sO Or tillOmpligt, om fOrhOllanden som kan
pOverka fOrmOgan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandel om forlsalt drift tillOmpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera foreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har nOgot realistiskt alternativ till att göra
nOgot av detta.

Revisorns ansvar

Mina mOl Or alt uppnO en rimlig grad av sOkerhet om huruvida
Orsredovisningen som helhel inle innehOller nOgra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p0 oegenlligheter eller p0 fel,
och alt lämna en revisionsberOtlelse som innehOller mina
uttalanden. Rimlig sOkerhet Or en hOg grad av sOkerhet, men är
ingen garanli fOr att en revision som utfOrs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft upptOcka en vOsentlig
felaklighel om en sOdan finns. Felaktigheter kan uppst0 p0 grund
av oegenlligheter eller tel och anses vara vOsentliga cm de enskilt
eller tillsammans rimligen kan fOrvOnlas pOverka de ekonomiska
beslut scm anvOndare fatlar med grund I Orsredovisningen.

Scm del av en revision enligt ISA anvOnder jag professionellt
omdOme och har en professioneilt skeptisk instOlining under hela
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedOmer jag riskerna fOr väsentliga
telakligheter i Orsredovisningen, vare sig dessa beror p0
cegentligheter eller p0 tel, utformar och utfOr
granskningsOtgOrder bland annat utifrOn dessa risker och

inhOmtar revisionsbevis som Or lilirOckliga och
OndamOlsenliga fOr atl utgora en grund fOr mina utlalanden,

Risken fOr atl inte upptOcka en vOsentlig felaktighet till fOljd av

cegentligheter Or hogre On fOr en vOsentlig felaktighet scm
beror p0 tel, eflersom cegenlligheler kan innefatla agerande i
maskopi, fOrfalskning, avsiktliga utelOmnanden, felaktig

information eller OsidosOttande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en fOrstOelse av den del av fOreningens
interna kontroll som har betydelse fOr mm revision fOr att
ulforma granskningsOtgOrder som Or lOmpliga med hOnsyn till
omslOndigheterna, men inte fOr atl utlala mig cm
effekliviteten i den intema kontrollen.

• utvOrderar jag lOmpligheten ide redovisningsprinciper scm
anvOnds och rimlighelen i slyrelsens uppskattningar I
redovisningen och tillhOrande upplysningar.

• drar jag en slulsats cm lOmplighelen I alt slyrelsen anvOnder
antagandet om tortsall drift vid upprOttandet av
Orsredovisningen. Jag drar ocksO en slutsats, med grund ide
inhOmlade revisionsbevisen, cm huruvida det finns nOgon
vOsentlig osOkerhetsfaktor scm avser sOdana hOndelser eller
fOrhOllanden scm kan leda till betydande tvivel om
fOreningens fOrmOga atl fortsOtta verksamhelen. Cm jag drar
slutsatsen atl del finns en vOsentlig osOkerhetsfaktor, mOste
jag i revisionsberOltelsen fOsta uppmOrksamheten p0
upplysningama i Orsredovisningen cm den vOsentliga
osOkerhetsfaktorn eller, om sOdana upplysnmngar Or
otillrOckliga, modifiera ultalandet om Orsredovisningen. Mina
slulsatser baseras p0 de revisionsbevis som inhOmlas fram
till datumel fOr revisionsberOttelsen. Dock kan framtida
hOndelser eller fOrhOllanden gOra alt en fOrening inle lOngre

kan fcrlsOlla verksamhelen.

• utvOrderar jag den Overgripande presentationen, strukluren
och innehOllel i Orsredovisningen, dOribland upplysningarna,
och cm Orsredcvisningen Oterger de underliggande
transaklionerna och hOndelserna p0 ett sOtt som ger en
rOttvisande bud.

Jag m0ste informera styrelsen cm bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning saml lidpunklen fOr den. Jag
mOste ocksO informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dOribland de betydande brister i den interna kcnlrollen
scm jag idenlifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver mm revision av ársredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens forvaltning for Brf Riddarsporren 24för âr
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande foreningens
vinst eller tdrlust,

Jag tifistyrker alt föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfñhet for räkenskapsáret

Grund for uttalanden

Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enhigt denna beskrivs närmare I avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende I förhllande till föreningen enhigt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjart mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav,

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

Slyrelsens ansvar

Del ãr styrelsen sam har ansvaret fOr förslaget till dispositioner
beträffande fOreningens vinst eller förlust. Vid fOrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedOmning av am utdelningen är
fOrsvarlig med hänsyn till de krav som foreningens verksamhetsart,
omfattning och risker stOller p storleken av forenlngens egna
kapital, konsalideringsbehov, likviditet och stOllning i avrigt.

Styrelsen ansvarar fOr fOreningens organisation och fOrvaltningen
av fOreningens angelOgenheter. Delta innefattar bland annat alt
fartlOpande bedäma fOreningens ekonomiska situation och att tillse
alt foreningens organisation Or utfarmad sâ alt bokforingen,
medelsfOrvaltningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i
övrigt kontrolleras pa ett betryggande salt.

Revisorns ansvar

Mitt mâl beträffande revisionen av forvaltningen, och dOrmed mitt
uttalande am ansvarsfrihet, Or alt inhOmta revisionsbevis fOr att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma am nOgon
styrelseledamot i nàgat vasentligt avseende:

• företagit nagon âtgOrd eller gjort sig skyldig till nagon
försummelse som kan föranieda ersattningsskyldighet mat
föreningen, eller

• pa nOgat annat salt handlat i strid med bostadsrOttslagen,
tillOmpliga delar av lagen am ekonamiska foreningar,
ârsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mal betrOffande revisionen av forslaget till dispasitianer av
foreningens vinst eller förlust, och dOrmed mitt uttalande am detta,
Or att med rimlig grad av sOkerhet bedOma am förslaget Or fOrenligt
med bostadsrOttslagen.

Rimlig sOkerhet är en hog grad av sOkerhet, men ingen garanti fOr
att en revision sam utfOrs enligt god revisianssed i Sverige alltid
kammer alt upptOcka âtgOrder eller försummelser sam kan
fOranleda ersOttningsskyldighet mat fOreningen, eller alt ett fOrslag
till dispasitianer av fOreningens vinst eller fOrlust inte Or fOrenligt
med bostadsrOttslagen.

Sam en del av en revision enligt gad revisianssed I Sverige
anvOnder jag professianelit omdöme ach har en prafessianeilt
skeptisk instOllning under hela revisianen. Granskningen av
forvaitningen och fOrslaget till dispositianer av färeningens vinst
eller förlust grundar sig frOmst pa revisianen av rakenskaperna.
Vilka tilikommande granskningsatgOrder sam utfOrs baseras pa
mm prafessianella bedOmning med utgângspunkt i risk ach
vOsentlighet. Det innebOr att jag fakuserar granskningen p sádana
atgarder, omrâden och förhallanden sam Or vOsentliga fOr
verksamheten ach dOr avsteg ach OvertrOdelser skulle ha sOrskild
belydelse fOr foreningens situatian. Jag gâr igenam ach prOvar
fattade beslut, beslutsundeag, vidtagna atgarder ach andra
fOrhâllanden sam Or relevanta fOr mitt uttalande am ansvarsfrihet.
Sam underlag for mitt uttalande am styrelsens fOrslag till
dispositianer betrOffande fOreningens vinst eller fOrlust har jag
granskat am fOrslaget Or fOrenligt med bastadsrattslagen.

Stockholm den 10 april 2017


