Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Arenan, org.nr 802425-5773
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av å.rsredovisningen för Stiftelsen
Arenas för år 2014.

Styreisens ansvarför årsredovisningen
Det är styreisen som har Øsearet för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisØde bild enligt årsredovisningslagen och för den isterna kontroll som styreisen bedömer är nödvØdig för att upprätta en årsredovisning
som iste innehåner väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fei.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfatlningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styreisens förvalØing för Stiftelsen ArenØ för år
2oi4.

Siyrelsens ansvar
Det är styreisen som har Øsearetför förvalØingen enligt
stiftelselagen och stadgarna.

Revisorras ansuar
Revisorras ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grandval av vår revision. GransØingen har utförts enligt
god revisionssed. För den auktoriserade revisom innebär
detta att dessa utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
stØdarder kräver att den auktoriserade revisors följer
yrkesetiska lauv samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen iste innehåller
väsentliga felØgheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder Øämta
revisionsbevis om belopp och Ønan information i årsredovisningen. Revisors väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fei. Vid dessa riskbedömning
beaktar revisom de delar av den isterna kontrollen som är
relevØta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisØde bild i syfte att utforma grØSkningsåtgärdersom är Ødamålsenliga med hänsyn till omstØdigheterna, men iste i syfte att göra ett uttalØde om effektiviteten istiftelsens isterna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper snmhar anvØts och av rimligheten
i styreisens uppskattningar i redovisningen,liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har iØØtat är tillräckliga
och Ødamålsenliga som grand för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga auseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningper den 3i december 2oi4 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grandval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utövervår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållØden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen eller om detfinns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någov styrelseledamot på annat sätt
har hØdlat i strid med stiftelselagen eller stadgØa.
Vi Øser att de revisionsbevis vi har Øämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grand för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledØÖterna iste hØdlat i
strid med stiftelselagen, stadgarna eller årsredovisningslagen.
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