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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författnjngar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredov:isningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen Zonny för år 2016. 

3 (3) 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfö1t revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av fö1valtningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisions bevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rinilig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed_ i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som. en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av fö1valtningen grnndar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär ått jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande. 



Svensk lnsamlingskontroll 

BALANSRÄKNING 

Organisationens namn 
Stiftelsen Zonny 

Organisationsnr: 
802477-7925 

(Belopp anges i Tkr) Tkr Tkr 

Anläggningstillgångar 
T005 Immateriella anläggningstillgångar 

Materiella tillgångar 
T010 B nader och mark 
T020 Inventarier 
T030 Summa materiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 

T060 Summa finansiella anläggninstillgångar 
T0SO Summa anläggningstillgångar 

ar 

Eget kapital och skulder 
S01 O Stiftelsekapital/donationskapital 
S020 Ändamålsbestämda medel 
S030 Balanserat kapital 
S040 Arets Resurtat 
S050 Summa eget kapital 

S055 Avsättningar 

S060 Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
S070 Leverantörsskulder 
S071 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 

S072 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 
S073 Övri a kortfristi a skulder 
SO? 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
S0S0 Summa kortfristiga skulder 

Härmed intygas att ovanstående resultat- och balansräkning 
överensstämmer med organisationens räkenskaper 

Ort/datum S 

Namnförtydligande 

2016 
1 

1 

58 

6 

14 

50 

31 
41 
22 

63 

10 
73 

2015 Not 
1 

1 

27 

3 

50 
25 

56 
19 1 

5 

2 

5 
12 

En bestyrkanderapport över denna 
resultat- och balansräkning har avgivits 













SVENSK 

INSAMLINGS 
KONTROLL 

MOTTAGANDE ORGANISATION I SVERIGE OCH UTOMLANDS .. ,
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Mottagande organisation

Stiftelsen Zonny 

Stiftelsen Zonny 

Hur kontrolleras att
medlen används föir 
ändamålet

Ändamål Plats var den verkar Land
Zonny Klacken - Zonny ger möjlighet för barn och Sverige 
ungdomar att se ett evenemang eller uppleva något 
unikt. Sverige blir mer och mer segregerat och alla har 
idag inte möjlighet att gå på ett evenemang. 

Zonny Eldsjäl - Zonny vill stötta människor som stödjer Sverige 
barn och ungdomar runt om Sverige på ideell basis. 
Genom detta stöd så får de möjlighet att fortsätta sitt 
fina arbete. 

Stiftelsen Zonny ser till att medlen går direkt att stötta barn och ungdomar. Kontrollerar
detta själva utan inblandning av andra parter. 




