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Styrelsenf0r Stiftelsenfdr njursjuka,medslite i G6teborg,fir hdrmedavgeirsredovisningf6r
rikenskapsaret2015.

F6rvaltni ngsberiftelse
Informationom verksamheten
Stiftelsenbildades2008-05-15och hartillhuvudsakligtiindamAfatt genomutdelningav bidrag
l6mnaekonomisktstddtill beh6vandepersonersomhlivitnjursjukaochgenombidragfrdimja
vetenskaplig
forskningrdrandenjursjukdomar.
Stiftelsensstyrelsehar underiret haftsex protokollftirda
m6ten.

Utdeladeanslag
Under6ret har stifrelsendelatut fdljande:
Vetenskaplig
forskning
EkonomisktstOdtillbehdvandepersoner

335 @0 kr
455 000 kr
790 000 kr

Stiftelsensresuftatodr stdllningi dvrigtframg6rav efterfdljande
resultat-och balansrdkning
medtilliiggsupplysningar.
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Not

2015{t1{1
-20{5-,|2€1

au4-1241

806 990
75i 300
I 558290

482 349
294 550
776899

Etifhlsens kostnader
F6rvaltningskostnader

-353020

-331314

Fdrvaltningsresuliat
Resultatft'Anvfrrdepappersom {r
anldggningstillgAng

-356 283

0

848 987

445 585

Stiftelsdnsintflkter
Rdntor
ErhAllnabidragocfi g6vor

Arets resultat
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2014-01.01
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Not
1

2015-12-31

2014-12'3'l

9 979 086

10 195836

0

70m

1 111702
1 111702

812362
819362

11 090788

1101S198

IILLGANGAR
Anl{ggnlngstlllgingar
Fi nansiellaanlfiggntngstillglngar
L&ngfristiga
vdrdepappersinnehav
Omsfittningstillgingar
Ko rtfri stiga fordri ngar
Forutbetalda
kostnaderoch upplupnaintikter
Kassa och bank
SummaomsdttnlngstillgAngar
SUMMA TILLGANGAR
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Not

2416-12.91

2014.12-31

1

FGETKAPTTALOCHSKULDER
Eget kapital
Bundeteget kapita,l
r 065000

1 065 000

I 886488

I 827601

10951488

10 89250{

37 800
90 500
11000
139300

41 697
70 m0
11000
12259?

11 090788

11015{98

$tiillda slkefteter

Inga

Inga

Ansvarsf6rbindelser

Inga

Inga

Fritt eget kapital

Summaegetkapital
Kortfristiga skulder
Leverant<irsskulder
Beviljadeej utbetaldaanslag
Upplupnakostnaderoch f6rutbetaldaintekter
$umma kortfristiga ekulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TiIl?iggsupplysni ngar
Not 1 Redovisnings- och vdrderingsprinciper
Allmdnna upplysningar
och Bokforingsndmndens
enligt6rsredovisningslagen
har upprdittats
Arsredovisningen
allmdnnarddforutomK2 och K3.
Fordringar
har upptagitstill de beloppvarmedde berdknasinflyta.
ddr ingetannatanges.
till anskaffningsv€irden
Ovrigatillgdngaroch skulderhar upptagits
ingsprincipernadir ofdrdindradej€imfortmed foregdende ir.
Redovisn
Vdrdering av vdrdepapper
minskatmedeventuell
vdrderastill anskaffningsvdrde
L6ngfristiga
viirdepappersinnehav
att
vdrdenedgdngen
dirbest6ende.
kan
antas
skerom det
nedskrivning.
Nedskrivning
Eget kapital
Egetkapitaldelasin i bundetochfrittegetkapital.
(ursprungligt
donationskapital)
medavdragfdr
Bundetegetkapitalutgorsav stiftelsekapital
beviljadeanslagi enlighetmed stiftelseforordnandet.
bokfordavinstermedavdragf6r beviljadeanslag.
Frittegetkapitalutgdrsav ackumulerade
Beviljadeanslagredovisasdirektmot fritt eget kapital.Anslagenskuldfdrsvid beslutstillftlllet.
Bidrag och givor
i
om integdvogivaren
ErhSllna
bidragoch g6vorredovisassom int€ikti resultatrdkningen
det
funnits
att
g6van
om
av
anledning
eller
annan
anledning
uttrycktannan6sikt
sambandmed
gAvor.
fallet
g6van
vid
storre
ldgga
till kapitalet.Det senaredirsdirskilt

Not 2 LAngfristigavdrdepappersinnehav

Ingiendeanskaffningsvdrden
Inkdp
geringar
Fdrsdljn
ingar/utran
anskaffningsvdrden
Utgiendeackumulerade
Utgiende redovisatvirde

2015-12-31

2014-12-31

1 0 1 9 58 3 6
3 820 560
-4 037 310
I 979 086

10 241 167
200 000
-245 331
1 0 1 9 58 3 6

9 979 086

1 0 1 9 58 3 6

perbalansdagen
till10209331kr
uppgdrr
Marknadsvdrdet
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Not 3 F6r{ndring av eget kapital
$tiftelse - Fritt eget
'
kapital
kapltal
Beloppvid &retsingAng 1 065 000
I827 501
-790 000
UnderAretutdelat
.Aretsresultat
848 987

Beloppvid Arets
utgtng

1 0650fi1

9886488

Enligtstiftelsensstadgarfir stiftelsenutdveravkastningen
delaut maximaft10o/o
av det
tillskjutnafondkapitalet.
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AndersBryngelssonu'
Auktoriserad
revisor

-ro
pwc
Revisionsberflttelse
Till irsstiimman

i Stiftelsen ftir njursjuka, org.nr 8oz4zg-glr7r

)
Rapport om flrsredovisningen
Jag har utf<irt en revision av irsredovisningen frir Stiftelsen fcir
njursjuka fcir ir zor5.

Stgrelsensansuar fir drsredouisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Utriver min revision av irsredovisningen harjag hvenudcirt en
revision av frirslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller
ftirlust samt styrelsens frirvaltning ftir Stiftelsen frir njursjuka fcir flr
2O15.

Det ir stgelsen som har ansvaret frir att upprdtta en irsredovisning
som ger en rdttvisandebild enligt irsredovisningslagenoch ftir den
interna kontooll som st''reisen bedrimer 6r ncidvdndig fdr att uppratta Styrelsensansuar
en irsredovisning som inte innehi,ller vlsentliga felaktigheter, vare
Det dr styrelsensom har ansvaretfcir ftirslagettill dispositioner
sig dessaberor pi oegentlighetereller pi fel.
betrdffandebolagetsvinst eller f<iriust,och det dr stlnelsensom har
ansvaret ftir fcirvaltringen enligt aktiebolagslagen.
Reuisornsensuar
Mitt ansvar dr att uttala mig om &rsredovisningen pi grundval av
min revision. Jag har utfrirt revisionen enlig International Standards
on Auditing och god revisionssedi Sverige.Dessastandarderkrdver
attjag f6ljer yrkesetiska krav samt planerar och utfcir revisionen frir
att uppni rimlig slkerhet att &rsredovisningen inte innehiller
vdsentligafelaktigheter.
Bn revision innefattar att genom olika fltgirder inhd.mta
revisionsbevis om belopp och annan information i S.rsredovisningen.
Revisorn vdljer vilka fltgiirder som ska ufcjras, bland annat genom
att bedrima riskerna ftjr vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen,
vare sig dessaberor pi oegentlighetereller pfl fel. Vid denna
riskbedrimning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som dr relevanta frir hur bolaget upprdttar irsredovisningen frir att
ge en rdttvisande bild i qfte att udorma granskningsitgdrder som [r
dndamfllseniiga med hdnsyn till omstlndigheterna, men inte i sl4te
att gtira ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar ocksi en utvdrdering av dndamilsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
styrelsensuppskatbringari redovisningen,liksom en utvdrdering av
den civergripandepresentationeni &rsredovisningen.

Reuisornsansuer
Mitt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala mig om frirslaget till
dispositionerbetrdffandebolagetsvinst eller frirlust och om
fcirvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen
enligt god revisionssedi Sverige.
Som underlag frir mitt uttalande om stlrelsens fcirslag till
dispositionerbetriiffande bolagetsvinst eller fcirlustharjag om
fdrslaget dr frirenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag fcir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utciver min
revision av irsredovisningen granskat visendiga beslut, etg:irder och
fcirhflllandeni bolaget frir att kunna bedcimaom styrelsensledamot
dr ersdttningsskyldig mot bolaget. Jag har dven granskat om
styrelsensledamot pa arnat sdtt har handlat i strid med
aktiebolagslagen,flrsredovisningslageneller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och
dnciamfllsenligasom grund fcir mina uttalanden.

Uttalanden

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhdmtat dr tilirdckliga och
iindam&lsenligasom grund fcir mina uttalanden.

Jag tillstyrker att &rsstdmman disponerar vinsten enligt frirslaget i
fdrvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet
fcir rdkenskaps8.Lret.

Uttalanden

Borfls den 17juni 2016

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med &rsredovisningsiagen
och ger en i alla vd.sentligaavseenden
rdttvisande bild av Stifteisen fcir njursjukas finansiella stiillning per
den 3r december2o1Soch av dessfinansiella resultat fcir &ret enligt
i,rsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen dr fcirenlig med
a:rsredovisningens
ciwiga delar.
Jag tillstyrker dlrfcir att irsstlmman faststdller resultatrdkningen
och balansrdkningen.
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Anders B4mgelsson
Auktoriserad

