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Styrelse och revisorer

Styrelsen för Neuroförbundet förvaltar Neurologiskt Handi-
kappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne (org.nr. 
802412-3393) enligt stiftelseförordnandet. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm. Stiftelsen har haft 5 protokollförda samman-
träden under 2018. Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande 
Lise Lidbäck, konsulent, Solna

1:e vice ordförande 
Johanna Andersson, kundansvarig, Västerås

2:e vice ordförande 
Johan Gunnarson, ingengör, Solna

Kassaförvaltare 
Peder Westerberg, politiker, Umeå

Ledamöter
Karin Rudling, läkare, Sollentuna

Patrik Magnusson, jurist, Ljungskile              

Petra Nilsson, administratör, Karlskoga 

Uno Johansson, försäljningschef, Töreboda

Suppleanter
Ann Bubère, försäljare, Trosa

Kerstin Kjellin, jurist, Upplands Väsby

Therése Lange, konsult, Strängnäs

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB, 

Maria Karlsten 
Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse
Ändamål

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders 
Ulffs minne har till ändamål att främja ungdomars vård och 
fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs 
för personer som är medlemmar i Neuroförbundets ungdoms-
avdelning DUNS och där företrädesvis åt personer yngre än 35 
år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter hanteras av en 
styrelse som utgörs av styrelsen för Neuroförbundet.
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Finansiella instrument och placerings- 
policy

Stiftelsens värdepapper förvaltas enligt så kallad diskretionär 
förvaltning. Förvaltare under 2018 var Söderberg & Partners. 
Placeringar i aktier och räntebärande instrument ska ske med 
inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska ske i 
värdepapper noterade i svensk aktiehandel. 

Intern kontroll 

Vår redovisning är anpassad för den verksamhet som bedrivs 
och ger en rättvisande information om verksamheten. Perio-
diska bokslut följs upp av förbundsstyrelsen och avvikelser mot 
budget analyseras systematiskt. En enkel och tydlig ansvarsför-
delning samt arbetsordning säkerställer att risken för fel och 
oegentligheter minimeras. 

Ekonomi

Stiftelsens kapital utgörs för närvarande av gåvor från stiftel-
sens grundare, fru Kristina Ulff, och hennes anhöriga samt av 
tidigare gåvor avsedda för stiftelsen och avkastning av dessa 
medel. Fru Kristina Ulff avled den 20 augusti 2009 och 2010 
tillfördes medel till stiftelsen enligt hennes testamente.

Grundkapitalet uppgår till 149 Kkr. Stiftelsens totala kapital 
uppgår per 31 december 2018 till 21 728 Kkr. (22 322 Kkr). 

Ekonomisk redovisning

Stiftelsens ekonomiska ställning och resultat framgår av bilagda 
balans- och resultaträkning per den 31 december 2018. Stiftel-
sen är registrerad enligt stiftelselagen i stiftelseregistret med 
anknuten förvaltning. 

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län, 
som efter anmälan av stiftelsens styrelse tillsätter revisorer. 
Förvaltare är Neuroförbundet. Grant Thornton Sweden AB är 
fondens valda revisorer. 

Utdelning

I enlighet med ändamålet har under 2018 två utdelningar 
skett. 

Den ena, vilken beviljades under 2017, har utdelats till Neuro 
Göteborg om 50 000 kr som sedan många år anordnar både 
träning och tävling i rullstolsdans. Medlen som nu beviljats ska 
användas till träningen i rullstolsdans. 

Den andra utdelningen uppgick till 46 950 kr till Neuro Stock-
holm för en internatkurs för unga med förvärvade hjärnskador. 
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Resultat och ställning 2018
Årets resultat  -547 kkr överförs i ny räkning. Alla belopp redovisas i kkr om inget annat anges.

Eget kapital

Förändring av eget kapital, kkr:

Grundkapital Balanserat  
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 149 22 173 22 322
Årets beviljade bidrag -47
Årets återförda ej rekvirerade bidrag
Årets resultat -547
Utgående balans 149 21 579 21 728

Resultat- och balansräkning

Funktionsindelad resultaträkning kkr

Verksamhetsintäkter  År 2018 År 2017 not
Gåvor 0 0 2
Bidrag 0 0 
Summa verksamhetsintäkter 0 0 

Verksamhetskostnader
Administrationskostnader	 -124	 -107
Summa verksamhetskostnader -124 -107

Verksamhetsresultat -124 -107

Finansiella och extraordinära poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som	är	anläggningstillgångar	 -436	 3296	 3
Ränteintäkter och utdelningar 41 138
Förvaltningskostnader	 -54	 -464	 4
Summa finansiella och extraord poster -423 2 970

Årets resultat -547 2 863
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Balansräkning kkr

Tillgångar  20181231 20171231 not
Anläggningstillgångar
Långfristiga	värdepappersinnehav	 18	848	 22	405	 3
Summa anläggningstillgångar 18 848 22 405

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar
Övriga fordringar 0 8
Summa kortfristiga fordringar 0 8

Kassa och bank 3 112 387
Summa omsättningstillgångar 3 112 395

Summa tillgångar 21 960 22 800

Eget kapital och skulder
Eget kapital   
Grundkapital 149 149
Balanserat kapital 22 127 22 173
Årets resultat -547
Summa eget kapital 21 728 22 322

Kortfristiga skulder
Ej rekvirerade bidrag 0 50 
Övriga skulder 232 200 4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 227 
Summa kortfristiga skulder 232 477

Summa eget kapital och skulder 21 960 22 800
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderings- 
principer

Neuroförbundets redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) 
och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 
Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovis-
ningen sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller 
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgån-
gen eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt 
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen 
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en 
gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En 
gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller 
en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. 
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verk-
samheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. Medlemsavgifter från 
allmänheten räknas in bland gåvorna.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidrag-
et har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader (t ex för administration) redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisa-
tionen. De redovisas som intäkt när de erhålls och till verkligt 
värde.
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Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats som intäkt År 2018 År 2017

Insamlade medel
Allmänheten 0 0
Företag 0 0
Summa gåvor 0 0
 
Bidrag som redovisats som intäkt 

Insamlade medel
Övriga 0 0
Summa bidrag 0 0

Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 0 0
Bidrag som redovisats som intäkt 0 0
Summa insamlade medel 0 0

Not 3 Värdepapper

Stiftelsen Anders Ulffs minnes värdepapper förvaltas enligt avtal om s k diskretionär förvaltning och förvaltas av Söderberg & 
Partners. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument ska ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, 
och ska ske i värdepapper noterade på Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning 
ska eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument ska vara emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förkla-
ring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. 

Värdepapper År 2018 År 2017
Ingående bokfört värde 22 405 19 136
Förvärv	 16	179	 37	010
Försäljningar -19 104  -33 741
Nedskrivningar	 -632	 0
Utgående bokfört värde 18 848 22 405

Utdelningar 41 138
Realisationsresultat	inkl	nedskrivningar	 -436	 3	296
Ränte-	och	förvaltningskostnader	 -54	 -464
Summa -423 2 970

Not 4 Kortfristiga skulder
 År 2018 År 2017
Övriga poster 232 227
Summa 232 227

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.
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Lise Lidbäck, förbundsordförande

Johan Gunnarsson

Petra Nilsson

Sundbyberg 2019-03-29

Peder Westerberg

Vår revisionsberättelse har avgivits av Grant Thornton Sweden AB 2019-05-23

Maria Karlsten 
Auktoriserad revisor

Slutord
Styrelsen för Neuroförbundets stiftelse till Anders Ulffs minne 
vill framföra sitt varmaste tack till dem som medverkat till att 
fonden kunnat stödja årets verksamhet inom fondändamålet. 

Tack vare våra givare som bidragit med generösa gåvor har 
fonden även detta år kunnat ge ekonomiskt stöd till rekreation 
och aktiviteter för yngre personer med neurologiska sjukdoms-
tillstånd och funktionsnedsättningar.

Johanna Andersson

Uno Johansson Patrik Magnusson

Karin Rudling
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Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
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Värdepappersinnehav




