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Styrelsen f0r Stiftelsen fdr njursjuka, med slite i G6teborg, fir hdrmed avge irsredovisning f6r
rikenskapsaret 2015.

F6 rva ltn i n gs be riftelse

Information om verksam heten

Stiftelsen bildades 2008-05-15 och hartillhuvudsakligt iindamAf att genom utdelning av bidrag
l6mna ekonomiskt stdd till beh6vande personersom hlivit njursjuka och genom bidrag frdimja
vetenskaplig forskning rdrande njursjukdomar.

Stiftelsens styrelse har under iret haft sex protokollftirda m6ten.

Utdelade anslag

Under 6ret har stifrelsen delat ut fdljande:

Vetenskaplig forskning 335 @0 kr
Ekonomiskt stOd tillbehdvande personer 455 000 kr

790 000 kr

Stiftelsens resuftat odr stdllning i dvrigt framg6r av efterfdljande resultat- och balansrdkning
med tilliiggsupplysningar.
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Stiftelsen f6i njursjuka
Org.nr 8A242*9'171

Resultatrtikning

Stiftelsdns intflkter
Rdntor
ErhAllna bidrag ocfi g6vor

Etifhlsens kostnader
F6rvaltn ingskostnader

Fdrvaltningsresuliat
Resultat ft'An vfrrdepapper som {r
anldggningstillgAng

Arets resultat

Not
1

2015{t1{1
-20{5-,|2€1

806 990
75i 300

I 558290

-353 020

-356 283

848 987
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2014-01.01
au4-1241

482 349
294 550
776 899

-331 314

0

445 585
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Stiftelsen fdr njursjuka
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Balansrikning

IILLGANGAR

Anl{ggnlngstlllgingar

F i nansiella anlfiggn tngsti llglngar
L&ngfristiga vdrdepappersinnehav

Omsfittningstillgingar

Ko rtfri sti g a fo rdri nga r
Forutbetalda kostnader och upplupna intikter

Kassa och bank
Su mma omsdttnlngstillgAngar

SUMMA TILLGANGAR

Not
1

2015-12-31

9 979 086

0

1 111 702
1 111 702

11 090 788
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2014-12'3'l

10 195 836

70m

812362
819 362

11 01S 198
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Stiftelsen f6r njursjuka
Org.nr 8A2425-9171

Balansrfikning

FGET KAPTTAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundeteget kapita,l

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverant<irsskulder
Beviljade ej utbetalda anslag
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intekter
$umma kortfristiga ekulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

$tiillda slkefteter

Ansvarsf6rbindelser

Not
1

2416-12.91

r 065 000

I 886 488

10 951 488

37 800
90 500
11 000

139 300

11 090 788

Inga

Inga
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2014.12-31

1 065 000

I 827 601

10 892 50{

41 697
70 m0
11 000

122 59?

11 015 {98

Inga

Inga
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Ti I l?iggs u pplys n i n gar

Not 1 Redovisnings- och vdrderingsprinciper

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen har upprdittats enligt 6rsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmdnna rdd forutom K2 och K3.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berdknas inflyta.

Ovriga tillgdngar och skulder har upptagits till anskaffningsv€irden ddr inget annat anges.

Redovisn i n gspri n ci perna di r ofdrdi nd rade j€imfort med foregde nde ir.

Vdrdering av vdrdepapper
L6ngfristiga viirdepappersinnehav vdrderas till anskaffningsvdrde minskat med eventuell
nedskrivning. Nedskrivning sker om det kan antas att vdrdenedgdngen dir best6ende.

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

Fritt eget kapital utgdrs av ackumulerade bokforda vinster med avdrag f6r beviljade anslag.

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslagen skuldfdrs vid beslutstillftlllet.

Bidrag och givor
ErhSllna bidrag och g6vor redovisas som int€ikt i resultatrdkningen om inte gdvogivaren i
samband med g6van uttryckt annan 6sikt eller om det av annan anledning funnits anledning att
ldgga g6van till kapitalet. Det senare dir sdirskilt fallet vid storre gAvor.

Not 2 LAngfristiga vdrdepappersinnehav

Ingiende anskaffningsvdrden
Inkdp
Fdrsdljn i n gar/utran geri n gar
Utgiende ackumulerade anskaffningsvdrden

Utgiende redovisat virde

Marknadsvdrdet per balansdagen uppgdrr till 10 209 331 kr

2015-12-31

10 195 836
3 820 560

-4 037 310
I 979 086

9 979 086

2014-12-31

10 241 167
200 000
-245 331

10 195 836

10 195 836
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Stiftelsen f6r njursjuka
Org.nr 8A2425-9171

Not 3 F6r{ndring av eget kapital
$tiftelse - Fritt eget' 

kapital kapltal
Belopp vid &rets ingAng 1 065 000 I827 501

6 (6)

Under Aret utdelat
.Arets resultat
Belopp vid Arets
utgtng

-790 000
848 987

1 0650fi1 9886488

Enligt stiftelsens stadgarfir stiftelsen utdver avkastningen dela ut maximaft 10o/o av det
tillskjutna fondkapitalet.

Sdteborg 201& Og 3 o
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Min revisionsberflttelse har l€mnats 2016-66 - /7-

n 2(- sl^.-*,
Anders Bryngelsson u'
Auktoriserad revisor
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Revisionsberflttelse
Till irsstiimman i Stiftelsen ftir

)
Rapport om fl rsredovisningen

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

Stgrelsens ansu ar fir drsredouisning en
Det ir stgelsen som har ansvaret frir att upprdtta en irsredovisning
som ger en rdttvisande bild enligt irsredovisningslagen och ftir den
interna kontooll som st''reisen bedrimer 6r ncidvdndig fdr att uppratta
en irsredovisning som inte innehi,ller vlsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Reuisorns ensuar
Mitt ansvar dr att uttala mig om &rsredovisningen pi grundval av
min revision. Jag har utfrirt revisionen enlig International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver
attjag f6ljer yrkesetiska krav samt planerar och utfcir revisionen frir
att uppni rimlig slkerhet att &rsredovisningen inte innehiller
vdsentliga felaktigheter.

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 dessa beror pi oegentligheter eller 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
styrelsens uppskatbringar i redovisningen, liksom en utvdrdering av
den civergripande presentationen i &rsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tilirdckliga och
iindam&lsenliga som grund fcir mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med &rsredovisningsiagen och ger en i alla vd.sentliga avseenden
rdttvisande bild av Stifteisen fcir njursjukas finansiella stiillning per
den 3r december 2o1S och av dess finansiella resultat fcir &ret enligt
i,rsredovisningslagen. Fcirvaltningsberdttelsen dr fcirenlig med
a:rsredovisningens ciwiga delar.

Jag tillstyrker dlrfcir att irsstlmman faststdller resultatrdkningen
och balansrdkningen.

njursjuka, org.nr 8oz4zg-glr7r

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

Styrelsens ansuar
Det dr styrelsen som har ansvaret fcir ftirslaget till dispositioner
betrdffande bolagets vinst eller f<iriust, och det dr stlnelsen som har
ansvaret ftir fcirvaltringen enligt aktiebolagslagen.

Reuisorns ansuer
Mitt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala mig om frirslaget till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller frirlust och om
fcirvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag frir mitt uttalande om stlrelsens fcirslag till
dispositioner betriiffande bolagets vinst eller fcirlust harjag 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
fcirhflllanden i bolaget frir att kunna bedcima om styrelsens ledamot
dr ersdttningsskyldig mot bolaget. Jag har dven granskat om
styrelsens ledamot pa arnat sdtt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, flrsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och
dnciamfllsenliga som grund fcir mina uttalanden.

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

Borfls den 17juni 2016

..1 2rM
Anders B4mgelsson

Auktoriserad


