REVISI0NSBERÄTTELSE
Till styrelsen i lnsamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka
Org.nr. 802477-6026
RaFiport om årspedovisDing€n

Unalanden

fel, efteTsom oegen"gheter kan innefafta agerande i maskopi,
förf:tiskning, avsiktliga utelämnanden, felaktLg jnfoTmation eller

Jag har utfört en revision av årsredovisnmgen fjr
lnsamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka för

åsidosättande av intem kontroLl.

år 20 1 9 .

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna

Enligt min uppfatming har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i a]la väsen"ga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställring per den 31
december 20L9 och av dess finansiella resultat för året enligt

kontroll som har betydelse för mLn revision för at( utforma

åTsredovisningslagen.

• utvärderar j'ag lämpligheten i de redovisningspnnciper som

G"nd ftr utiaLanden

används och Timligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysringar.

granskningsåtgärdeT som är lämpliga med hänsyn till

omständighetema, men inte för att uttala "g om effektiviteten i
den intema kontrollen.

Jag har utfjit revisionen enligt lntemational Standards on Auditing

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styre]sen använder

([SA) och god revisionssed i Svenge. Mitt msvar enligt dessa
standaTder besknvs närmare i avsnitiet "Revisoms ansvar". Jag är
oberoende i föThållande till stiftelsen enligt god Tevisorssed i
SverLge och har i övrigt fiillg]ort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med gr`ind i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfäktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfäktor, måste j.ag i revisionsbeTättelsen rasta
uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den
väsentliga osäkeThetsfäktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatseT baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för Tevisionsberättelsen. Dock kan fiamtida händelser eller
föThåltanden göTa att en stiftelse inte längre km fortsätta
verksamheten.

Jag anser att de revisionsbevis j'ag har tnhämtat är tillräckl[gs och
ändamå]senliga som gTund för mina uftalaJ`den.

Styretsens ansvu
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen uppTättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
StyTelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer
är nödvändig för att uppTätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vaie sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

• utvärdemr jag den övergripande pTesentatione7) strukturm och

Vid upprättandet av årsredovisningen msvaiar styre]sen föT
bedömningen av stiftelse"§ förmåga att fortsäfta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om föriiållanden som kan påverka

innehållet i årsTedovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningen återgeT de underliggande trmsaktionema och
händelseTna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

fömågan att forBätta verksamhetm och att använda antagandet om

Jag måste infomera styrelsen om bland annat Tevisionens planerade
omfattning och [nnkhing samt tidpunkten för den. Jag måste också
tnfomera om betydelsefiilla iakttagelser under revisionen,
dänbland de betydande btister i den interna kontrollen som jag

fortsatt drift. A]`tagandet om foftsatt dnft tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
RevisoTns ansvaT

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, varc sig dessa beror på oegentligheteT elleT på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som tnnehåller mina uttalanden.
Rim]ig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en Tevision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsen«g felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tiusammans rimljgen
kan föTväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med gmnd i årsredovisningen.
Som del av en icvjsion enligt ISA använder jag pTofessionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

• identifiemr och bedömeT jag riskema för väsentliga felakt[gheter i

årsredovisningen, vafc sig dessa beTor på oegentligheter eller på fel,
utformar och utror granskningsåtgärdeT bland annat utiftån dessa
riskeT och inhämtar revi§ionsbevis som är tiLlräckliga och
ändamålsenliga föT att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att [nte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högic än för en väsentlig felaktighet som beror på
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identifierat.

Rapport om andm krav enlig. Lagar och addra författi)itLgar
Uttahunde
Utöver min revision av årsredovisningeri har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning fjT lnsamlingsstiftelsen till minne
av Anna-Karin Nyberg Mazeka för år 2019.

Enligt min uppfattning har styrelseledamötema inte handLat i srid
med §tiftelselagen, stiftelseföTOTdnmdet eller årsredovisningslagen.

Grundftruttalande
Jag haT utfört Tevisionen enligt god revjsionssed i Svenge. Mttt

ansvar enligt dema besknvs nämafe i avsnit(et "Revisoms ansvar''.
Jag är oberoende [ föThållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Svenge och har i övngt fiJllgjort mitt yTkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisioTBbevis jag haT inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenljga som grund för mitt uttalande.

Sqrdsens ou~r
Det är styrelsen som har ansvaret fjr ft)rvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Rricrrns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av föTvaltringen. och däTmed mjtt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkehet kunna bedöma om någon styTelse]edamot i något
väsentligt avseende:

• roretagit någon åtgärd eller g]ort sig skyldig till någon
försummelse som kan föTanleda ersättningsskyldighet mot
stiftelserL, eller om det finns skäl för entledigande, elleT
• på något annat sätt handlat i strid med med stiftetselagen,
stiftelseförordnandet eller årsTedovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en Tevision som utförs enligt god Tevisionssed i Svenge alltid

kommer att upptäcka åtgäider eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Svenge
använder jag i)Tofessionellt omdöme och har en pTofessionellt
skeptLsk inställmng undeT hela revisionen. GTanskningen av
förvaltningen gnindar sig fiämst på revisionen av räkenskapema.

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångsp`mld i risk och väsentlighet.

Det innebär att jag fokusemr granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållmden som är väscntliga för verksamheten och
där avsteg och öveTträdelser skulle ha särskild betydelse ror
stiftelsens situation. Jag går igenom och pTövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagm åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.

Göteborg den 9 juni 2020

j:::.T /i i.;-Chns Carlsson
AuktoriseTad revtsor
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