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lnsamlingsstiftelsen Nanne Network
Svärdvägen 21
18233 Danderyd

Skellefteå 2019-06-27

Hej

Översänder härmed årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutas 2018-12-31 i original
till er, med tillhörande revisor kommentarer. Kopia av årsredovisningen är inskickad till
Länsstyrelsen av oss.

Med vänlig hälsning:
RevisorCompaniet

ötwU^
cuhilla Hedlund

\

Trädgårdsg. 1 3-1 5
931

31 Skellefteå

Tel O91O-77 77 0O
Fax0910-71 31 80
Email : info@revisorcom paniet.se
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Insamlingsstiftelsen Nanne Network
Org.nr 802477-9673

Styrelsen fi)r Insamlingsstiftelsen Nanne Network får härmed avge årsredovisning ftir räkenskapsåret
2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Allmdnt om verksamheten
Stiftelsen registrerades den 5 december 2013
Styrelsen hade vid utgången av 2018 foljande sammansättning:
Marianne Grönval l, ordltirande

Charlie Grönvall, ledamot
Eddie Johansson, Iedamot
Revisor har varit Bengt Möller, RevisorCompaniet
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Frtimj ande av dndamål et

Stifteisens ändamål är såsom insamlingsstiftelse, att genom konkreta projekt {tirbättra möjligheterna for
barn och ungdomars uppfostran och anpassning i samhället.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella Poster

2017

2016

2015

0

0

0

0

-49

12

158

97

97

97

-JJ

96

Soliditet (%)
För definitioner av nyckeltal. se Not

2018

I

Redovisningsprinciper.

Stiftelsens resultat och ställning i övri$ framgår av efterloljande resultat- och balansräkning med noter'
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Resultaträkning
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Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Stiftelsens intäkter

Bidrag
Summa stiftelsens intäkter

0

16 099

0

16 099

-10 000
-22 750
:32 750
-32 750

-50 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

-53

0

Summa finansiella poster

-5J

0

Resultat efter finansiella poster

-32 803

-49 128

Resultat fiire skatt

-32 803

-49 128

Stiftelsens kostnader
Liimnade Bidrag
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

-15 227

-65227
-49 128

Finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

-2 703

0

-35 506

-49 128
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Insarnlingsstiftelsen Nanne Network

Org.nr 8A2477-9673

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Ko r tfr i st ig a fo r dr i n g a r

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

144
144

0

251 984

252 128

287 634
287 634
287 634

252 128

287 634

251984

0
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Insamlingsstiftelsen Nanne Network
Org.nr 802477-9673

Balansräkning

2018-12-31

Not

2017-12-3r

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid

2

277
-35
242
242

rEikenskapsårets början

Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

634

326 762

506

-49 128

128
128

277 634
277 634

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter
Sum ma kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

10 000

10 000

10 000

10 000

252 128

287 634
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Insamlingsstiftelsen Nanne Network
Org.nr 802477-9673

Noter
Not

L Redovisnings- och

värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisni*tge" ar upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre fiiretag'

\

Stiftelsen har inte haft några anst?illda-

Nyckeltalsdelin itioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvuåintakter, fakturerade kostrader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar'
Resultat efler finansiella Poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men {öre bokslutsdispositioner och skatter

Soliditet (%)
Justerat egei kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag

lor uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Not 2 Eget kapital

Fritt

eget

Summa

kapital

Kapital

Årets resultat

277 633
-35 506

271 633
-35 506

Belopp vid
räkenskapsårets slut

242127

242127

Belopp vid
riikenskapsårets börj an

ir

I
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Insamlingsstiftelsen Nanne Network

Org.nr 802477 -9673
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Marianne Grönvall

Charlie Grönvall

Ordförande

Ledamot

Sars

Ledamot

Revisorspåteckning
Min revisionsberäffelse har lämnats 2AL9- CIl -27

engt Möller

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TilI styrelsen i Insamlingsstiftelsen Nanne Network
Org.nr 802477-9673

Rapport om årsredovisningen
Uttulanden
Jag har

utftirt

en revision av årsredovisningen

fiir Insamlingsstiftelsen Nanne Network för riikenskapsåret

201 8.

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 20t8-12-3I och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Grundför uttalanden
Jag har utftirt revisionen eniigt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa lrav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och åindarnålsenliga som grund för mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer iir nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte irurehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedömningen av stiftelsens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka fiirmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hog grad av säkerhet, men är ingen
garanti fiir att en revision som utfcirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund

i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:
Insamlingsstiftelsen Nanne Network, Org.nr 802477 -9673
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- identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som dr tillräckliga och ändamålsenliga ör att utgöra en grund ftjr mina uttalanden.
Risken fijr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än for en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalslcring,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en ftjrståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granslcringsåtgärder som är lämpliga med hiinsyn till omständigheterna, men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

i styrelsens

- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder ariagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. lagdrar också en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller fijrhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen flista uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet fcir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhallanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar

jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, diiribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionema och hiindelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fiir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning ftir
Insamlingsstiftelsen Nanne Network för räkenskapsaret 20 1 8.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet
eller årsredovisningslagen.

GrundJör uttalande
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Reyisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och

har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftjr mitt

uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for ftirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.

Revisorns snsvat

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon ärgärd eller gjort sig s§ldig till någon ftirsummelse som kan ftiranleda
ersättningss§ldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl fiir entledigande, eller
- på något annat sätt handlat

i strid

med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller arsredovisningslagen.

Rirnlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningss§ldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk instälhring under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som utftirs baseras på min
professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana ätgärder, områden och ftirhållanden som zir väsentliga ftir verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir stiftelsens situation. Jag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna ätgärder och andra örhållanden som är relevanta fijr mitt uttalande.

Stockholm 2019- ('
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Auktoriserad revisor
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