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Rapport om å rsredovisningen

Uttalanden

Vl har utfört en revislon av årsredovisningen för RB Brf
Märstahus nr 2 för räkenskapsåret 2016-09-01 -
2017-08-31.

Enligt vår uppfattnlng har årcredovisnlngen upprättats
i enlighet med årsredovlsningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 augusti 2017 och av
dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningsla gen. Förvaltningsberåttelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar,

Vi tlllstyrker därför att förenlngsstämman fastståller
resultaträknlngen och balansräknlngen för förenlngen.

Grund ftr uttalanden
Vi har utfört revlsionen enllgt Internatlonal Standards
on Auditlng (ISA) och god revlslonssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i

avsnittet Revisams ansvar. Vi är oberoende I

förhållande tlll föreningen enligt god revisorssed I

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

Vl anser att de revisionsbevis vi har lnhämtat är
tillräckllga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för aft
årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som lnte innehåller några våsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentllgheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten, Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
Iikvidera förenlngen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta,

Revisorns ansvar
Våra mfi är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att låmna en

revisionsberättelse som innehålbr våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revislon som utförs enligt ISA
och god revisionssed I Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktlghet om en sådan finns,
Felaktlgheter kan uppstå på grund av oegentltgheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rlmligen kan förväntas påverkå de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund I

årsredovisni ngen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professlonellt omdöme och har en professionellt
skeptlsk lnstållning under hela revisionen, Dessutom:

. Identlflerar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktlgheter I årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför g ranskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och lnhämtar revlsionsbevis som är
tlllräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden, Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till föfd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande I maskopi,
förfalskning, avsl ktl i ga uteläm nanden, fela ktl g

lnformation eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vl oss en förståelse av den del av
förenlngens interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till
omståndigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den lnterna kontrollen,

. utvärderar vi lämpligheten i de
redovlsnlngsprinclper som anvånds och rimllgheten
I styrelsens uppskattnlngar I redovisnlngen och
tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovlsningen, Vi drar också en
slutsats, med grund I de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det flnns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om förenlngens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det flnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi I

revlslonsberättelsen fästa u ppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisnlngen om den
väsentllga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modiflera uttalandet
om årsredovlsningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revislonsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening
lnte längre kan fortsätta verksamheten. ]
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