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Styrelsen for Stiftelsen f6r njursjuka fdr hdrmed avge irsredovisning fdr r€ikenskapsAret 2012.

F6rva ltn i n gsberdttelse

lnformation om verksam heten

Stiftelsen bildades 2OO8-05-15 och har till huvudsakligt dndam6l att genom utdelning av bidrag
liimna ekonomiskt stod till behdvande personer som blivit njursjuka och genom bidrag friimja
vetenskapl ig forskn in g rd ra nde nju rsjukdomar.

Utdelade dnslag

Under 6ret har stiftelsen delat ut fdljande:

Vetenskaplig forskning 330 000 kr
Ekonomiskt st6d till behdvande personer 147 200 kr

477 200 kr

Stiftelsens resultat och stfillning i Ovrigt framgdr av efterfdljande resultat- och balansrdkning
med tilliiggsupplysningar.
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Resultatrdkning

Stiftelsens intdkter
Rdntor
Realisationsresu ltat vd rdepa pper
Erhdllna bidrag och givor

Stiftelsens kostnader
FOrvaltningskostnader

Arets resultat
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2012-01-01 2011-01-01
-2012-12-31 -2011-12-31

449 658
0

2 300
451 958

-383 226

68732

646 484
15 148

10 000 000
10 661 632

-535 123

{0 126 509
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Balansrdkning
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Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGANGAR

Anl€iggningstillgingar

Fi nan si et t a an t dggn i n gstil I g dn gar
Ldngfristiga vdrdepappersinnehav 2 10 241 167 10 241 167

Omsittningstillgin$ar

Kortfristi ga fo rd ri n g ar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna inttikter 7 000 201255

Kassa och bank 811 689 943 033
Summa omsdttningstillgingar 818 689 1 144288

SUMMA TILLGANGAR 11 059 856 11 385 455

,
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Balansrikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Beviljade ej utbetalda anslag
Upplupna kostnader och f6rutbeta lda int€ikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda sdkerheter

Ansvarsftirbindelser
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Not 2012-12-31 2011-12-31

1 065 000

9 836 638

10 901 638

69 218
78 000
11 000

158 218

11 059 856

Inga

Inga

1 065 000

10 246 106

11  310  106

64 349
0

11 000
75349

11 385455

lnga

Inga
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Tilldggsupplysningar

Redovisn ings- och vdrderi ngsprinci per

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen har upprittats enligt irsredovisningslagen och Bokfdringsndmndens
allmdnna r6d.

Stiftelsen har valt att inte utnyttja mojligheten att tilldmpa forenklingsreglerna i BFNAR 2009:1
Arsredovisning i mindre ekonomiska f6reningar (K2).

Fordringar har upptajits till de belopp varmed de bertiknas inflyta.

Ovriga tillg6ngar och skulder har upptagits till anskaffningsv#irden ddr inget annat anges.

Redovisni ngsprincipern a dr ofor€indrade jiimfo rt med f6regAende 6r.

Viirdering av virdepapper
Ldngfristiga vdrdepappersinnehav vdrderas till anskaffningsvdrde minskat med eventuell
nedskrivning. Nedskrivning sker om det kan antas att vdrdenedgingen dr bestiende.

Eget kapital
Eget kapitaldelas in i bundet och fritt eget kapital.
Bundet eget kapital utgOrs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital) med avdrag for
beviljade anslag i enlighet med stiftelsef6rordnandet.

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

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

Bidrag och givor
Erhillna bidrag och gdvor redovisas som intdkt i resultatrdkningen.
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Noter

Not 1 Anstdllda och personalkostnader
Stiftelsen har inte haft n6gra anstdllda och n6gra loner har ej utbetalats,

Not 2 Lingfristiga virdepappersinnehav
2012-12-31 ..2011-12-31

lngdende anskaffningsvdrden 10 241 167 993 977
lnk0p 1247 190
Utgiende ackumulerade anskaffningsvdrden { 0 241 167 10 241 167

UtgAende redovisat vdrde 10 241 167 10 241 167

Marknadsvdrdet per balansdagen uppg6r till 10 563 612 kr
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Not 3 Fdrdndring av eget kapital
Stiftelse Frift eget

kapital kapital
Belopp vid 6rets inging 1 065 000 10 245 106
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Beviljade anslag
Arets resultat
Belopp vid irets
utging

-477 200
68732

1 065 000 9 836 638

Enligt stiftelsens stadgar fir stiftelsen ut6ver avkastningen dela ut maximalt 10% av det
tillskjutna fondkapitalet.

Gotebors 2oB-06- l2

,{^6#/;
Nina Eldh
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M i n revisionsberdttelse har liim nats 20 1 3- 6 -LT
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Anders Bryngelsson U d
Godkdnd revisor
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Revisionsberiittelse
Till styrelsen i Stiftelsen fiir njursjuka, org.nr 8oz4z5-ga7r

Rapport om flrsredovisningen
Jag har reviderat flrsredovisningen fiir Stiftelsen f<ir njursjuka f<ir &r
20t2.

Styr elsens ansu ar ftr dr sredouisning en
Det 6r stgelsen som har ansvaret fiir att upprdtta en Arsredovisning
som ger en rdttvisande bild enligt &rsredovisningslagen och fcir den
interna kontroll som st5,'relsen beddmer dr ncidviindig f<ir att upprdtta
en trsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror p& oegentligheter eller pi fel.

Reuisorns ansuar

Mitt ansvar dr att uttala mig om 6rsredovisningen pi grundval av
min revision. Jag har utfiirt revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krhver
att jag f<iljer y'rkesetiska krav samt planerar och utf<jr revisionen fiir
att uppn6 rimlig sikerhet att &rsredovisningen inte inneh6ller
viisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika fltgirder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i irsredovisningen.
Revisom vdljer vilka 6tgiirder som ska utf<iras, bland annat genom
att bed<ima riskerna fiir visentliga felaktigheter i irsredovisningen,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller p5 fel. Vid clenna
riskbed<imning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som hr relevanta fdr hur stiftelsen upprhttar Arsredovisningen fiir att
ge en rdttvisande bild i qdte att utforma granskningsitgirder som ir
hndamilsenliga med hinsym till omstdndigheterna, men inte i syfte
att giira ett uttalancle om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar ocksi en utvdrdering av iindam8lsenligheten i
de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
st5nelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av
den tivergripande presentationen i Arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhlmtat 6r tillrdckliga och
rindamilsenliga som grund fiir mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet
med irsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden
rdtMsande bild av stiftelsens finansiella stdllning per den 3r
december zorz och av dess finansiella resultat fiir iret enligt
6rsredovisningslagen. F

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fdrfattningar
Utijver min revision av flrsredovisningen harjag dven reviderat
styrelsens fiirvaltning fdr Stiftelsen fiir njursjuka f<ir &r zorz.

Styrelsens ansuar

Det 6r styrelsen som har ansvaret ftir fdrvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelsefijrordnandet.

Reuisorns ansuar

Mitt ansvar 6r att med rimlig s:ikerhet uttala mig om huruvida jag vid
min granskning funnit att nigon ledamot i sty'relsen handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelsefiirordnandet. Jag har uttrirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag f<ir mitt uttalande har jag utciver min revision av
Arsredovisningen granskat vdsentliga beslut, itgirder och
fcirhAllanden i stiftelsen ftir att kunna bediima om nflgon
stS,relseledamot 6r ersdttningsskyldig mot stiftelsen eller om det
finns skhl fcir entledigande.

Jag har iven granskat om n&gon sty'relseledamot pA annat sdtt har
handlat i stricl med stiftelselagen eller stiftelsef6rordnandet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat rir tillreickliga och
dnclamilsenliga som grund f<ir mitt uttalande.

Uttalande

Sty'relseledamiiterna har inte hancllat i strid med stiftelselagen eller
stift elsefiirordnandet.

BorAsden ?p/ ( 2o1g


