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Styrelsenfdr Stiftelsen
fdr njursjukafir hdrmedavgeirsredovisning
fdr rdkenskapsiret2013.

Fcirvaltni ngsberitte lse
Information om verksamheten
Stiftelsenbildades2008-05-15
och har till huvudsakligt
dndamil att genomutdelningav bidrag
ldmnaekonomisktst6dtill beh6vandepersonersom blivitnjursjukaoch genombidragfrdmja
vetenskaplig
forskningrorandenjursjukdomar.
Utdelade anslag
UnderArethar stiftelsendelatut fdljande:
Vetenskaplig
forskning
Ekonomiskt
stddtill behdvandepersoner

498 000 kr
145500 kr
643 500 kr

Stiftelsens
resultatoch stdllningi ovrigtframgir av efterfdljande
resultat-och balansrdkning
medtilldggsupplysningar.
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fdr njursjuka
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Resultatrdkning
Stiftelsensintdkter
Rdntor
Erhillnabidragoch g6vor

Stiftelsens kostnader
Fdrvaltningskostnader
Arets resultat
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Not

20{3-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

675276
542 100
1 217 376

449 658
2 300
451 958

"

-298 598

-383226

918778

68732
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Balansrdkning
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Not

2013-12-31

2012-12-31

10241 167

10241 167

1 200
7 000
8 200

0
7 000
7 000

1 009 384
1 017 584

811 689
818 689

'11258 751

11 059 856

TILLGANGAR
Anldggningstillgingar
Fin ansi elIa anldgg n i ngstillgdngar
Lingfristigavdrdepappersin
nehav
Omsdttni ngstillgingar
Ko rtfri stig a fo rd ri ng ar
Ovrigafordringar
F6rutbetalda
kostnaderoch upplupnaintdkter

Kassa och bank
Summa omsdttningstillgingar
SUMMA TILLGANGAR
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2013-12-31

2012-12-31

1 065 000

1 065 000

1 0 1 1 19 1 6

I 836 638

1 1 1 7 69 1 6

10 901 638

Kortfristigaskulder
Leverant0rsskulder
Beviljadeej utbetaldaanslag
Upplupnakostnaderoch fdrutbetalda
intdkter
Summa kortfristigaskulder

32 645
0
49 190
81 835

69218
78 000
1 10 0 0
158 218

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11258751

11 059 856

Stiillda sHkerheter

Inga

Inga

Ansvarsftirbindelser

Inga

Inga

Balansrflkning

Not

EGETKAPITALOCHSKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summaegetkapital
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TiIlilg gsuPPIYsni ngar
Redovisnings'och vdrderingsprinciper
Allmdnna uPPlYsningar
och Bokfdringsndmndens
naiudpuitt"tt enligtirsredovisningslagen
Arsredovisningen
allmdnnarAd.
i gfNnn 2009:1
fdrenklingsreglerna
att tilldlmpa
Stiftelsenhar valt att inteutnyttjamdjligheten
foreningar(K2)'
i mindreekonomiska
Arsredovisning
har upptdgitstill de beloppvarmedde berdknasinflyta.
Fordringar
ddr ingetannatanges'
Ovrigatillgingaroch skulderhar upptagitstill anskaffningsvtirden
jamfortmedf6reg6endear'
dr of6rdndrade
Redovisningsprinciperna
Vdrdering av vdrdePapper
minskatmed eventuell
vdrderastill anskaffningsvdrde
vdrdepappersinnehav
L6ngfristiga
dr bestAende'
vdrdenedgAngen
att
l',leOs[Ii.i"gi["," om det kan antas
nedskrivning.
Eget kapital
Ef,etfapitaldelasin i bundetochfritteget kapital'
med avdragfor
donationskapital)
Bundetegetkapitarutgorsav stiftelsekipitaliursprungligt
i enlighetmed stiftelsefdrordnandet'
beviljade-anslag
bokfordavinstermed avdragfor beviljadeanslag'
Frittegetkapitatutgorsav ackumulerade
Anslag
skuldforsvid beslutstillfiillet'
Beviljadeanslagredovisasdirektmot fritteget kapital.Anslagen
Bidrag och givor
och gAvorredovisassom intdkti resultatriikningen'
Erhallriabidra-g
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Noter
Not 1 Lingfristiga virdepappersinnehav
2013-12-31

20'12-12-31

lngdendeanskaffningsvdrden
Utgiende ackumuleradeanskaffningsvdrden

10 241 167
10 241 167

10 241 167
10 241 167

Utgiende redovisat vdrde

10 241 167

10 241 167

per balansdagen
Marknadsvdrdet
uppgir till 10 780 261 kr

Not 2 Fdrdndring av eget kapital
Stiftelse
kapital
Beloppvid 6retsingAng
1 065 000
Underiret utdelat
Arets resultat
Beloppvid irets
utging
1 065000

Fritt eget
kapital
I 836 638
-643500
918 778
10 111916

Enligtstiftelsens
stadgarfir stiftelsenutoveravkastningen
delaut maximalt10%av det
tillskjutnafondkapitalet.
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Min revisionsberdttelse
har ldmnats ZOU-66-lk

A-e^-

AndersBryngelsson
Auktoriserad
revisor

-ru
we
Revisionsberflttelse
fill styrelsen i Stiftelsen fiir njursjuka, org.nr 8oz4z5-gL7t
Rapport om flrsredovisningen
Jag har reviderat flrsredovisningen fcir Stiftelsen fcir njursjuka ftir 6r
2013.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
frirfattningar
Uttiver min revision av irsredovisningen harjag dvenreviderat
st,'relsensfrirvaltning f6r Stiftelsenfrir njursjuka f<irir zor3.

Styrelsensansuar fi)r drsredouisningen
Stgrelsensansuar
Det dr styrelsen som har ansvaret frir att upprdtta en irsredovisning
som ger en rdttvisanile bild enligt irsredovisningslagen och frir den
Det dr styrelsensom har ansvaretfcir fcirvaltningenenli6
interna kontroll som styrelsen bedtimer ir ncidviindig fcir att upprdtta
stiftelselagen och stiftelsefrirordnandet.
en irsredovisning som inte innihAller viisentligafelaktigheter,vare
sig dessaberor pi oegentlighetereller pi fel.
Reuisornsansuar
Mitt ansvar ir att med rimlig shkerhet uttala mig om huruvida jag vid
min granskningfunnit att nigon ledamot i styrelsenhandlat i strid
Mitt ansvar ir att uttala mig om irsredovisningen pi grundval av
med stiftelselageneller stiftelsefcirordnandet.Jag har udrirt
min revision. Jag har utfrirt revisionen enligt International Standards
revisionen enligt god revisionssedi Sverige.
on Auditing och god revisionssedi Sverige.Dessastandarderkrdver
Som underlag fiir mitt uttalande har jag utriver min revision av
attjag ftiljer y'rkesetiskakrav samt planerar och utfrir revisionen fiir
irsredovisningen granskat vdsentliga beslut, itgiirder och
att uppni rimlig siikerhet att irsredovisningen inte innehiller
fcirhillanclen i stiftelsen fdr att kunna bedcimaom nigon
vdsentliga felalitigheter.
styrelseledamot dr ersdttningsskyldig mot stiftelsen eller om det
En revision innefattar att genom olika fltgiirder inhiimta
finns skiil ftir entledigande.
revisionsbevisom belopp och annan information i irsredovisningen.
Jag har dven granskat om nigon styrelseledamotpfl annat sdtt har
Revisornvdljer vilka itgiirder som ska uddras, bland annat genom
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsefrirordnandet.
att bedcima riskerna frir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen,
vare sig dessaberor pi oegentlighetereller pi fel. Vid clenna
Jag anseratt de revisionsbevisjag har inhiimtat iir tillriickliga och
riskbedcimning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
iintlamfllsenliga som grund fcir mitt uttalande.
som hr relevantafcir hur stiftelsen upprdttar irsredovisningen ftir att
ge en rdttvisande bild i s1&e att uforma granskningsitgirder som dr
iintlamilsenliga med hdnsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte
Uttalande
att giira ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
Styrelseledamriternahar inte handlat i strid med stiftelselageneller
En revision innefattar ocksi en utvdrdering av iindamilsenligheten i
stift elsefrirordnandet.
de redovisningsprinciper som har anvhnts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av
den iivergripandepresentationeni &rsredovisningen.
Boris den \Ll 6
2or4

Reuisornsansuar

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ir tillriicHiga och
[ndamilsenliga som grund fcir mina uttalanden.

O*e4
Anders Bqmgelsson

Uttalanden
EnliS min uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet
med irsredovisningslagenoch ger en i alla vdsentligaavseenden
riittvisande bild av stiftelsensfinansiella stdllning per den 3r
decemberzor3 och av dessfinansiella resultat fcir iret enligt
irsredovisningslagen.

Auktoriserad revisor

