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Rapport om irsredovisningen
Jaghar utfort en revision av irsredovisningen for Alviks Kulturhus for hr 2012.

Styrelsens ansvar f6r lrsredovisningen

Det ir stytelsen som har ansvaret for att uppritta en irsredovisning som ger en rittvisande bild enligt

irsredovisningslagen och for den intema kontroll som styrelsen bedomer ir nodvdndig f6r att uppritta en

irsredovisning som inte innehiller visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvat ar att uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jag hat utfort revisionen

enligt Intemational Standards on Auditing och god tevisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att jag

foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor tevisionen f6t att uppni rimlig sikethet att irstedovisningen

inte innehiller visentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgirder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan information i

irsredovisningen. Revisorn viljer vilka itgdrder som ska utfotas, bland annat genom att bedoma riskerna

for visendiga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentltgheter eller pi fel. Vid denna

riskbedomning beaktar revisorn de delat av den interna kontrollen som ir relevanta for hur foreningen

upprdttar irsredovisningen for att ge en rittvisande bild i syfte att utforma gtanskningsitgirder som ir

dndamilsenliga med hinsyn till omstindighetema, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i

foreningens intema kontroll. En revision innefattar ocksi en utvirdering av indamilsenligheten i de

redovisningsprinciper som har anvints och av rimJigheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,

liksom en utvitdering av den overgripande ptesentationen i irstedovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag hat inhdmtat dr tillrickliga och dndamilsenliga som grund for

uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla

vdsendiga avseenden rittvisande bild av foreningens finansiella stillning per den 31 decembet 2012 och av

dess finansiella resultat for iret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberittelsen ir forenlig med

irsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker dirfor att foteningsstimman faststiller resultatrikningen och balansrikningen for foteningen.
lFr

fiuna

Sida l(2)



t$ GrantThornton

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar samt stadgar
Utover min revision av irsredovisningen har jag iven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Alviks

Kulturhus for fu 2012.

Styrelsens ansvar

Det dr styrelsen som har ansvaret for fowaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar fu att med dmlig sikerhet uttala mig om forvaltningen pi grundval av min revision. Jag har

utfort revisionen enl-igt god revisionssed i Sverige.

Som undetlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av irsredovisningen granskat

vdsenliga beslut, itgirder och forhillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot

har foretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig till forsummelse som kan foranleda ersdttningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhimtat dr tillrickliga och indamilsenliga som grund for mitt

uttalande.

Uttalande

Jag tillstyrker att foreningsstimman beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet for rikenskapsiret.

Stockho\ den 13 maj.2Q13
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