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Ra pport om 5 rsredovisn ingen

Jag har ufidrt en revision av ersredovisningen for Reso Fiber

ekonomisk forening tdr tr 2015.

Enligt min uppfattning har ersredovisninqen upprettats ienlig-
het med trsredovisninqslagen och ger en i alla vasentliga avse-

enden rettvisande bild av fdreningeos finansiella stellning per

den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat fdr 6ret
enligt Srsredovisningslaqen. Fdrvaltningsberittel5en er
forenlig med Srsredovisningens t vriga delar.

Jag tillstyrker darfdr att fdreningsstemman fastst,ller resul-

tatrekningen och balansrakningen f 6r f tireningen.

Q.!nd {b.,tttalanden

Jaq har utftirt revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed iSverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Revisorrs
ansvar. Ja} 5r oberoende i forh3llande till foreningen enligt
qod revisorssed i Sverige och har idvrigt fullgjort mitt yrkes-

etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat Ar tillreckliga
och Sndamtlsenliqa som qrund f0r mina uttalanden.

Sti/.eisers ansvdr

Oet 6r styrelsen som har ansvaret for att ersredovisningen
upprAttas och att den ger en r5ttvisande bild enliqt ersredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar aven fdr den interna kontroll
som den beddmer dr n6dvandig fdr att uppretta en ersredovis-
ninq som inte inneh8ller nEgra v5sentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pt oeqentligheter eller pe fel.

Vid upprettandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen ldr
beddmningen av fureningens fdrm6ga att forts;tta verksam-
heten. Oen upplyser, nar sE ar tillSmpligt. om fOrhellanden som
kan ptverka formSgan att lortsetta verksamheten och att an-
venda antagandet om fortsatt drirt. Antagandet om fortsatt
drift tillempas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Peyisorns arsvat
Mina m6l ar att uppnt en rimlig grad av sakerhet om att 8rs'
redovisningen som helhet inte inneheller neqra vesentliga lel-
aktigheter, vare sig dessa beror pe oeqentliqheter eller pE fel,
och att ldmna en revisionsberattelse som inneheller mina utta'
landen. Rimlig s6ke.het 5r en h09 grad av sekerhet. men ar
ingen garanti for att en revision som utrors enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka en vEsentlig
felaktighet om en s8dan Iinns. Felaktigheter kan uppsta pE

grund av oeqentligheter eller tel och anses vara vesentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvantas peverka de
ekonomiska bes'ut som anvendare fattar med grund i 6rsredo-
visningen-

Som del av en revision enligt ISA anvAnder jag professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instdllning under
hela revisionen. Des5utom:

. identifierar och bedomer jag riskerna for vasentliga fel-
aktigheter i grsredovisningen, vare sig dessa beror pg

oegentligheter eller pA lel, utformar och utf6r granskninqs-

Stgdrder bland annat utifren dessa risker och inhamtar
revisionsbevis som er tillrAckliga och endamAlsenliga fdr
att utgora en grund fdr mina uttalanden. Risken f6r att inte
upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oeqentlig-
heter 6r hogre An f6r en vasentlig felaktighet som beror pa

fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande imas-
kopi, ftirfalskning, avsiktliga uteEmnanden, felaktig infor-
mation eller 6sidosiittande av intern kontroll.

skaffar jag mig en forst8else av den del av fdreningens
interna kontroll som har betydelse f6r min revision f6r att
utforma granskningsetqdrder som er 16mpliga med hensyn
till omstEndigheterna, men inte for att uttala mig om eflek-
tiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar jag lEmpligheten ide redovisninqsprinciper som
anv6nds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhdrande upplysningar.

. drar jag en slutsats om l6mpliqheten i att styrelsen
anv:inder antagandet om tortsatt drift vid upprettandet av
Srsredovisningen. Jag drar ocks6 en slutsats, med grund i

de inhemtade revisionsbevisen, om det finns ntqon vEsent-
lig osakerhetsfaktor som avser s6dana hdndelser eller fdr-
h8llanden som kan leda till betydande tvivel om fdre'
ningens fdrm6ga att tortsetta verksamheten. 0m jag drar
slutsatsen att det finns en v5sentliq osEkerhetsfaktor,
mEste jaq i revisionsberettelsen fdsta uppmArksamheten
pe upplysniogarna iersredovisningen om den vdsentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar ar otill-
rEckliqa, modifiera uttalandet om Srsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pe de revisionsbevis som inhEmtas fram
till datumet for revisionsberdttelsen. Dock kan framtida
hendelser eller fdrh6llanden gdra att en forening inte
langre kan fort$tta verksamheten.

. utvdrderar jag den overgripande presentationen, struk-
turen och innehellet i Srsredovisningen, deribland upplys-
ningarna, och om grsredovjsningen eterger de under'
liggande transaktionerna och hEndelserna pE ett s6tt som
ger en rittvisande bild.

Jag m6ste inlormera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r den.
Jag meste ockse informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, dSribland de betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat-
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Utover min revision av Srsredovisninqen harjaq 6ven utforten
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styrelsens forvaltning av Resd Fiber ekonomisk

fOreninq tOr Ar 2015 samt av fdrslaget till dispositioner

betrdffande fdreninqens vinst eller fdrlust'

Jao tillstvrker att foreningsstdmman behandlar fdrlusten

entiot foistaoet i forvaltningsberAttelsen och beviljar

itvriisens teoimoter ansvarsf rihet f or rakenskaps6ret'

atnrt) 16. uttalanden

Jag har utfort revisionen entigt god revisionssed i Sverige' Mitt

anivar enliot denna beskrivs nerrnare iavsnittet Revisorns

ansvar. Jag er oberoende ifdrhE,lande till fdreninqen enligt

god revlsoissed i Sverige och har iovrigt tullgjort mitt yrkes-

etiska ansvar enligt dessa krav.

Jao anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat ar tillreckliga

oci endamSlsenliga som grund fdr mina uttalanden'

Styre,sens rnsvar

Det e. styrelsen som har ansvaret 16r flirslaget till disposi-

tioner betrSffande fdreningens vinst eller fdrlust' vid fdrslag

till utdelning innelattar detta bland annat en beddmning av om

utdelninge;5r forsvarlig med hinsyn tilt de krav som fore-

ninlens verrsamtretsart, omfattning och risker st6ller pe stor-

lek;n av fOreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-

ditet och stellning i dvrigt.

Styrelsen ansvarar for fdreningens orqanisation och ftjrvalt'
ninoen av fdreningens angelSgenheter. Detta innefattar bland

annit att lortldpande bedoma 16reningens ekonomiska situa--

tion och att tillse att fdreningens organisation dr utformad s6

att bokfdringen, medelsrorvaltningen och fdreningens ekono-

miska angeljgenheter idvrigt kontrolleras pA ett betryggande

sett.

Rc!isar!1s ansvar

Mitt m6l betr5ffande revisionen av forvaltningen, och darmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, er att inhemta revisionsbevis

for att med en rimlig grad av sSkerhet kunna bedoma om negon

styrelseledamot i nagot vasentligt avseende:

. foretagit ntgon etqard eller gjort sig skyldig till negon f6r-
summelse som kan foranleda ersgttningsskyldighet mot

f0reninqen.

. pE negot annat s6tt handlat i strid med lagen om ekono-

miska fdreningar, Srsredovisningstagen eller stadgarna.

Mitt mEI betraffande revisionen av ld.slaget till dispositioner
av fdreninqens vinst eller furlust. och dermed mitt uttalande
om detta. dr att med rimlig grad av s:ikerhet bedoma om

fdrslaget ar fdrenligt med lagen om ekonomiska fdreningar'

Rimlig s8kerhet ar en hdq grad av sAkerhet, men ingen qaranti

fdr ati en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att uppt,cka Stqerder eller fOrsummelser som

kan fdranleda ersAttninqsskyldighet mot tdreningen, eller att
ett fdrslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust

inte er fdrenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-

vanOer iaq professionellt omddme och har en professionellt

skeptisk inst6lining under hela revisionen. Granskningen av

forvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens

vinst eller fiJrlust grundar sig fremst p6 revisionen av raken'

skaperna. Vilka tillkommande granskningsAtg5rder-som utf0rs

baseras pe min professionella bedomning med utg8ngspunkt i

risk och vEsentlighet. Det inneb6r att jag fokuserar gransk-

ningen p5 sldana itgErder, omreden och fdrh8llanden som 6r

vdsentliga tdr verksamheten och dar avsteg och dvertrAdelser
skulle ha sArskild betydelse ftir fdreningens situatton. Jaq gAr

igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

Stg5rder och andra forh8llanden som dr relevanta for mitt

utialande om ansvarsfrihet. Som underlag f0r mitt uttalande

om styrelsens forslag till dispositioner betr;Irande f0reningens

vinst eller lorlust har jag granskat om forslaget ar Idrenligt
med lagen om ekonomiska f0reningar.
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