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Revisors beretning
Uttale:se om arsregnskapet
Vi har revidert arsregnskapet for Sameiet Mortensrud Torg l,som viser et underskudd pさ
kr 759 040.Å rsregnskapet bestar av batanse per 31 desember 2014,resuttatregnskap for
regnskapsaret avstuttet per denne datoen,og en beskrivetse av vesenttige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret Og rOrretningsrarers answr rorう rsregnskの et
Styret og forretningsf￠ rer er ansvartig for 6 utarbeide arsregnskapet og for at det gir et

rettvisende bilde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge,og
for stik intern kontrott som styret og forretningsforer finner nodvendig for a mutiggjOre
utarbeidetsen av etさ rsregnskap som ikke innehotder vesenttig feilinformasjon,verken som
f● lge

av mistigheter etter feil

RevisOrs oppgaver Og plikter
var oppgave erさ gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pさ bakgrunn av var
revisjon Vi har 8jennomfort revisjonen i samsvar rned lov,forskrift og god revis,Onsskikk i

Norge,herunder lnternational Standards on Auditing Revisjonsstandardene krever at vi
ettertever etiske krav og ptantegger og gjennomf● rer revisionen fOr a oppni betryggende
sikkerhet for at arsregnskapet ikke innehotder vesenttig feitinformasjon
En revisjon inneb

rer utf● retse av handtinger for 6 innhente revisjonsbevis for betopene og

nn,
opptysningene iさ rsregnskapet.De valgte handtingene avhenger av revisors s芍 ●
herunder vurderingen av nsikoene for at 6rsregnskapet inneholder vesenttig
feitinformasjon,enten det skytdes mistigheter etter feil Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrolten som er retevant for sameiets utarbeidetse av et

arsregnskap som gir et rettvisende bilde Formさ let er=utforme revisjonshandtinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene,rnen ikke for a gi uttrykk for en mening Om
effektiviteten av sameiets interne kontroll.En revisjon omfatter ogsi en vurdering av om

de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og Om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledetsen er rimetige,samt en vurdering av den samtede presentasjonen av
arsregnskapet
Etter vir oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som
grunntag for v6r konktusjon
κOnk〔 usJOn
Etter var rnening er arsregnskapet avgitt i samsvar rned lov og fo「 skrifter og gir et
rettvisende bilde av den flnansiette stillingen tit Sameiet Mortensrud Torg l per 31

desember 2014,og av resuttater for regnskapsさ ret som ble avstuttet per denne datoen i
samsvar rned regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge
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rOr力 Old

Budttettallene som fremkommer i arsregnskapet er ikke revidert

Uttaleise om●vrige forhold
κOnklυ げOn on drsberetningen
3asert pa vさ r revis,on av 6rsregnskapet som beskrevet ovenfor,mener vi at opplysningene i

さrsberetningen om arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt dnft er kOnsistente rned
arsregnskapet og er i samsvar rned tov og fOrskrifter.
KonkfυげOn οm registrering οg dOkυ mentaJο n

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor,og kontrOlthandlinger vi har
funnet nodvendig i henhold titinternasjonat standard for attestasionSOppdrag lSAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revilon eller forenklet revisorkontroll av histonsk

■nansiett informatton",mener vi at ledetsen har oppfytt sin ptikt tit a s● rge for ordenttig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med
lov og god bokfonngsskikk i Norge.
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Denne beretning erstatter tidtigere avgitt beretning,datert 01.072015,som bte avgitt ved
av tovens frist for avhotdetse av sameierm● te Futtstendigふ rsregnskap o8

utt● pet

さrsberetning var pa dette tidspunkt ikke avgitt av styret og dagtig teder.

Osto,31.august 2015
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