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ll~evisi~ox~sberätte~se
mill styreisen i Stiftelsen Asenan, org.ru 8ozq.2~-5773
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
.Arenasför år 2oi5.
Styreisens ansvarför &rsredoUisningen
Aet är styreisen som har ansvaret för att uppzätta en å~•sredovisning sozn gex en xättvisande bild enligt årsredovisningslagØ och förden intexna kontroll som styielsenbedömer är nödvändig för attupprätta en årsredovisning
sons iste innehåner väsentliga felalctigheter, vare aig dessa
beroxpå oegentlighetex elter påfel.

Rapport oØ Ødra l av enligt dagar och andra
föi~fattningar
Utöver vår revåsion av årsredovisØgen har vi även utfört en
revision av styreisens föiwaltning för Stiftelsen9renØför år
zo~5.
Styreisens ansvar
Det är styreisen som har ansvaretför %ivalØngen enligt
stiftelselagen och stadgØa,
Revisoros ansvar

Reuisorns ansual~
Vålt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundvnl av v$r revision. Granslmingen har ut#özts enligt
god revisionssed. För den aulttoriserade revisozn innebär
detta att dessa utförh revisionen enligt Inteznational Standards on AudiØg och god revisionssed i S`veilge. Dessa
standarder la~äver att den aulttoriserade revisors följer
yzlcesetisIza laav sautt planetar och utför revisionen för att
uppnå riØg säkerhet att åraredovisningen iste Øehåller
väsendigafelaktigheter.
En z~eviszon innefatta~.• att genom olilca åtgärderinhämta
revisionsbevis oinbelopp ocb. ausen infoiwation i årsredovisØgen. Revisoia väljer viltra åtgärder sorn site utföras, blaud evnet genozn att bedöma rislcerna ~öz~ väsentIiga felalctigheter i årsredovisningen,vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på føl. Vid dønna riskbedömning
bealctar revisors de delar av den isterna kontrollen som är
televanta för hur stiftelsen upprättar åzszedovisningen för
att ge en rättvisande bild i sykte att utforma granslØgsåtgärder som ät~ ändamålsenliga med hånsyn till omståndighetei~na, men iste i syfte att göra ett uttalØde om effelctiviteten i stiftelsens intet~na IcontroJl. Liu revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisØgsplinciper somhar använts och uv rimligheten
i styreisens uppskaØingari redovisningen,liksom en utvärdering av den öveigripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har ånbØtat är tillräcldiga
och ändamålsenligasom gz~undförvårauttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årszedovisningen upprättats i
enlighet med årsxedovåsningslagen och gez~ en i sila
väsentliga auseenden xättvisande bild av stiftelsene fivansiella ställningper den gi december 2oi5 och av dess finansiella tesaltetför året enligt årsredovisningslagen.
Fö~valtningsberättelsen är ~örenlig med årsxednvisningens
övziga delar.

Vårt ansvar är att Øed Øg säkerhet uttala oss om förvaltØgen på giundval av vPu• revision. Vi har ut#ört revisionen
enligt god revisionssed i Svexige.
Som underlag för vå k uttalande om föivalØingen har vi utövervår xevåsion av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för attkunna
bedöma om någov a~n~elseledamot är ersättningsslryldig mot
stiftelsen ellen oØ detfinns sltäl för entledigande.
Vi hur även granskat om någov styrelseledamot på annat sätt
har handlet i strid med sti[~elselagen ø11ør stedgarna,
Vi anser att de revisionsbevis vi har iØämtat är tillräcicIiga
och änØmålsenliga som Brund för vårt uttalande.
Uitaiande
Enligt vår uppfaØg har sØelseledamöterna iste handlet i
strid med stifteiselagen, stedgarna eller årsredovisningslagen.

Lund den i2februari 2oi6
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