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utvårderar vi den övergripande presentationen,

strukturen och lnnehållet i årsredovisningen,
däribland upplysnlngarna, och om
årsredovlsningen återger de underllggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvlsande bild.
Vl måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den, Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för RB Brf
Märstahus nr 2 för räkenskapsåret 2016-09-01 2017-08-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust,
Vi tillstyrker att föreninqsstämman behandlar förlusten
enllgt forslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens leda möte r ansva rsfrlhet för räkenskapså ret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revlslonen enligt god revislonssed I
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
avsnittet Revlsoms ansvar, Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverlge och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav,

i

Vi anser att de revlslonsbevis vi har inhämtat är
tlllräcl<liga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden,

på något annat sätt handlat i strld rned

bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om
ekonomiska föreninga r, årsredovisnlngslagen eller
stadgarna,

Vårt mål betråffande revlslonen av förslaget till
disposltioner av föreningens vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimllg
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen,
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enllgt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förenlngen, eller att ett
förslag till dispositioner av föreningens vlnst eller
förlust lnte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revlsionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställni ng under hela
revlsionen, Granskningen av förvaltnlngen och
förslaget till dispositloner av föreningens vinst eller
fcirlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna, Vilka till kommande
granskningsåtgårder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet, Det innebär att vi fokuserar
gransknlngen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation, Vi går lgenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
våd uttalande om ansvarsfrlhet, Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget år förenligt med
bostadsrättslage n,

Styrelsens ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till
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dispositioner beträffande föreningens vinst eller
föflust, Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som förenlngens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital,
l<onsolideringsbehov, llkviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organlsatlon och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tillse att
förenlngens organisatlon år utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt,
Revisorns ansvar
Vårt mål betråffande revisionen av förvaltnlngen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrlhet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimllg grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende
:

.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiq till
någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

RB Brf l4årstahus nr 2
organisatlonsnummer 7 !4A00-2228

Nilsson

revlsor

