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Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014.

Forvaltningsberattelse

I nformation on verksamheten

Stiftelsen bildades 2008-05-15 och bar till huvudsakligt andamal att genom utdelning av bidrag lamna
ekonomiskt stod till behovande personer som blivit njursjuka och genom bidrag framja vetenskaplig
forskning rorande njursjukdomar.

Stiftelsens styrelse bar under aret haft sex protokollforda moten.

Utdelade anslag

Under aret bar Stiftelsen delat ut fb'ljande:

Vetenskapl i g f orskni ng 400 000 kr
Ekonomiskt stod till behovande personer 330 OOP kr

730 000 kr

Stiftelsens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med
tillaggsupplysningar.
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2013-01-01
-2013-12-31

Stiftelsens intakter
Rantor
Erhallna bidrag och gavor

Stiftelsens kostnader
Forvaltningskostnader

Arets resultat

482349
294550
776899

-331 314

445585

675276
542100

1 217 376

-298598

918778
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2013-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar

Finansiella anlaggningstillgangar
Langfristiga vardepappersinnehav

Omsattningstillgangar

Kortfristiga forcfringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank
Summa Omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

10195836 10241 167

0
7000
7000

812362
819362

1200
7000
8200

1009384
1017584

11015198 11258751
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2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritteget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Beviljadeq utbetaldaanslag
Upplupna kostnader och fb'rutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1065000 1065000

9827501

10892501

41697
70000
11000

122697

10111916

11176916

32645
0

49190
81835

11015198 11258751

Stallda sakerheter

Ansvarsforbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga
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Tillaggsupplysningar

Redovisnings- och varderingsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rad
fdrutomK2ochK3.

Fordringar har upptagits till de belopp vanned de beraknas inflyta.

Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffhingsvarden dar inget annat anges.

Redovisningsprinciperna ar oforandrade jamfort med foregaende ar.

Vardering av vardepapper
Langfristiga vardepappersinnehav varderas till anskaffningsvarde minskat med eventuell nedskrivning.
Nedskrivning sker om det kan antas att vardenedgangen ar bestaende.

Eget kapital
Eget kapital del as in i bundet och fritt eget kapital.
Bundet eget kapital utgors av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital) med avdrag for beviljade
anslag i enlighet med stiftelseforordnandet.

Fritt eget kapital utgors av ackumulerade bokfb'rda vinster med avdrag for beviljade anslag.

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen skuldfbrs vid beslutstillfallet.

Bidrag och gavor
Erhallna bidrag och gavor redovisas som intakt i resultatrakningen.
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Noter

Not 1 Langfristiga vardepappersinnehav

Ingaende anskaffningsvarden
Inkop
Forsalj ningar/utrangeringar
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

Utgaende redovisat varde

Marknadsvardet per balansdagen uppgar till 12 048 802 kr

2014-12-31

10241 167
200000

-245331
10195836

10195836

2013-12-31

10241 167

10 241 167

10 241 167

Not 2 Forandring av eget kapital

Belopp vid arets ingang
Under aret utdelat
Arets resultat
Belopp vid arets utgang

Stiftelse
kapital

1065000

1065000

Fritteget
kapita

10111916
-730000
445585

9827501

Enligt stiftelsens stadgar far stiftelsen utover avkastningen dela ut maximalt 10% av det tillskjutna
fondkapitalet.
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Revisionsberattelse
Till styrelsen i Stiftelsen for njursjuka, org.nr 802425-9171

Rapport om arsredovisningen
Jag bar reviderat arsredovisningen for Stiftelsen for njursjuka for ar
2014.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

Utover min revision av arsredovisningen bar jag aven reviderat
styrelsens forvaltning for Stiftelsen for njursjuka for ar 2014.

Styrelsens ansvar for arsredovisningen
Det ar styrelsen som bar ansvaret for att uppratta en arsredovisning Styrelsens ansvar
som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den
interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta
en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Det ar styrelsen som bar ansvaret for forvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseforordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av
min revision. Jag har utfort revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver
att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for
att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehaller
vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta
revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen.
Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom
att bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna
riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som ar relevanta for hur Stiftelsen upprattar arsredovisningen for att
ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar
andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte
att gora ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i
de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av
den overgripande presentationen i arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund for mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden
rattvisande bild av stiftelsens finansiella stallning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat for aret enligt
arsredovisningslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om huruvida jag vid
min granskning funnit att nagon ledamot i styrelsen handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelseforordnandet. Jag har utfort
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande har jag utover min revision av
arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och
forhallanden i Stiftelsen for att kunna bedoma om nagon
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot Stiftelsen eller om det
finns skal for entledigande.

Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt har
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseforordnandet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund for mitt uttalande.

Uttalande
Styrelseledamoterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseforordnandet.

Boras den 2. i/ C 2015

Anders Bryngelsson

Auktoriserad revisor


