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Innehåll

Allergiförbundets

Il

2018-01-01-

och Allergiförbundets

Forskningsfond

2018-12-31
avger

härmed

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt

om verksamheten

Stiftelsen
främja

Astma-

och Allergiförbundets

vetenskaplig

huvudsakliga

forskning

och bidrag

saknas-kunskap

och genom

forskningen.
forskning

arbetar
stödjer.

kapital

genom

och fonden

för stiftelsen

och kontrolleras

Väsentliga

händelser

genom

där det

för att öka brukarmedverkan
för att sprida

direkta

registrerades

Svensk

under

Fonden

kunskap

gåvor

som stiftelse

i

om den

och

1998.

har ett eget 90-konto

för sin

Insamlingskontroll.

räkenskapsåret

2018 inkom

40 ansökningar

om forskningsanslag.

att dela ut 7,85 Mkr till 18 nya forskningsprojekt

dessa nya forskningsprojekt

Under

av

på områden

och utveckling

verksamhetsåret

fleråriga

att

Fondens

också implementeringen

insamlingskampanjer,

är Länsstyrelsen.

har till ändamål

Pg 90 03 74-O och

Bg 900-3740,

Stöd till forskning

främjar

kunskapsöversikter

med kommunikation

förordnanden

insamlingsverksamhet,

Fonden

fonden)

överkänslighet.

årliga anslag till forskningsprojekt

forskningspartners

har tillkommit

Tillsynsmyndigheten

beslutade

aktivt

(härefter
och annan

vetenskapliga

att utbilda

Stiftelsen

allergi

sker genom

projekt.

att ta fram

som fonden

testamentariska

astma,

forskning

till forsknings-relaterade
genom

Fondens

Forskningsfond

rörande

stöd till vetenskaplig

forskningsresultat

Under

2018

har fonden

forskningsprojekt

2018 delade

en tidigare

Fondstyrelsen

för perioden

ansvarsförbindelse

2019-2021.

Utöver

på 3,46 Mkr för 18

för 2019.

fonden

också ut sammanlagt

190 tkr till 5 olika forskningsreIaterade

projekt.
Av dessa gick fondens
forskningsprojektet

största

BAMSE firade

med sig av den senaste
även stött
Astma-

flera

andra

kunskapen
angelägna

och Allergiförbundets

forskningsanslag

projektstöd

till en workshop

som genomfördes

25 år, där internationella
inom

astma

och forskningsrelaterade

föreläste

och allergisjukdomar.

föreläsningar

lokalföreningar.

forskare

och projekt

projekt

finns

förteckning

på Astma-

och delade

Fonden

som arrangerats

En fullständig

när

har under
bland

annat

året
av

över beslutade

och Allergiförbundets

hemsida.

Eftersom

fondens

att utlysa

ett extra anslag på 10 Mkr.

forskningsprojekten
till att förbättra
vetenskapliga
tillsammans

kapital

har ökat

under

ska öka kunskapen
barnens

levnadsvillkor.

kunskapsluckor
med, SBU, Statens

senare

tid beslutade

Huvudinriktningen

om barn med matallergier.
Satsningen

och dessa identifieras
beredning

fondens

styrelse

för utlysningen

är tänkt
genom

för medicinsk

i april 2016

är att de beviljade

Syftet

är att på sikt bidra

att ske där det finns
en kartläggning

och social utvärdering.

stora

som genomförs
Projektet

har
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fördjupats

under

2018, och har som målsättning

projekt

som stöttas

Fonden

och förbundet

mottog

fonden

är sedan

2009 förmånstagare

delar också ut stipendier

i såväl förbundet
inom

vilka områden

och

med 2020 års toleranskonferens.

2,1 Mkr från Postkodlotteriet

Fondstyrelsen
forskare

i samband

att kunna tillkännage

som fonden.

av medel

som går direkt

till minne

2018 delades

Postkodlotteriet.

År 2018

till ändamålet.

av Kerstin

stipendier

från

Hejdenberg,

på sammanlagt

tidigare

ordförande

60 000 kr ut till tre

allergiområdet.

Måluppfyllelse
Forskningsfonden
patientnära

har under

2018 uppfyllt

allergiforskning.

anslagen

till astma-

de inte skulle

Fonden

genomföra

genom

är den enda finansiären

och allergiforskning.

kunna

sitt ändamål

En majoritet

delar

i Sverige

som delar

av de som söker

sitt forskningsprojekt

att även de anslag som fonden

att de1a ut 6,4 Mkri

Övergången

ut 100 % av

anslag har angett

utan stöd från fonden,

ut har stor betydelse.

anslag till

att

vilket

innebär

till fleråriga

anslag

från 2014 har skapat möjlighet till mer kontinuitet i de bevi5ade forskningsprojekten.
Av årets beviljade

anslag hade 14 av 18 kvinnlig

Det tar tid att redovisa
forskningsresultat
arbetat

resultat

oftast

inte är mätbara

mer systematiskt

avseende

insamling

av den forskning

huvudsökande.

fonden

stödjer,

utan kvalitativa.

med att formulera

Därför

vilket

beror

har fonden

mål som är uppföljningsbara

på att kliniska
sedan

2016

och mätbara

och forskningskommunikation.

Insamling
Fonden

bedrev

under

2018 utåtriktade

samarbete

med en pr-byrå.

tillsammans

med förbundet

insamlingskampanj

Under

under

Tidigare

Fonden

2018 och under

i FRlls och Svensk
har beslutats

i FRII, åtar sig att uppfylla

effektrapporten.

bland

annat

genom

långsiktig

hösten

bedrevs

ett

insamlingsplan
en

medier.

deltagit

och informationsträffar.

insamIingsaktiviteter,

med att skapa en gemensam

fortsatte

på sociala

2018 har fonden

medlemmen

Arbetet

kommer

Insamlingskontrolls

att förbundet,

utbildningar,

som är den formella

de krav som ställs av FRlls kvalitetskod

att fortsätta

att följa

är att sprida

information

nätverk

och upprätta

kvalitetskoden.

Information
En av fondens

viktigaste

uppgifter

Sedan 2016 finns en kommunikationsgrupp
förbundets
utveckla
Under

och fondens

kommunikationsarbetet
hösten

2017 gjordes

för vård och forskning
tjänsten

utåtriktade

med fokus
en omorganisation

skapades.

som ombudsman

på kansliet

kommunikation.

som arbetar
Under

i förbundet
rollen

allergiforskning.

med att samordna

2018 fortsatte

på opinionsbildning

I den kombinerades

för vårdfrågor

om aktuell

gruppen

och intressepolitiskt

och en ny tjänst
som sekreterare

att
arbete.

som samordnare
i fonden

med

på förbundet.
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Fonden

informerade

även 2018 om sin verksamhet

medlemstidningen

Allergia.

Den innehöll

presentation

anslag de senaste

åren, ett antal

samt information

om olika sätt att skänka

bidrag

för kostnader

som vänder

Astma-

år tillbaka

verksamheten

Fondens

Riksförbundet

att utbilda

kapital

förvaltades

Bank samt Nordkinn

som fått

av medicinsk

Fonden

forskning

gav också ekonomiskt

till facktidskriften

Allergii

Praxis

och Norge.

HjärtLung

och Reumatikerförbundet

i forskningen.

samarbetar

En central

deli

nya forskningspartner.

under

och Origo

till att portföljen

sjönk världens

börser

(i svenska

jämfört

med 125,5

Fonden

hade få externa

tillväxtmarknader

marknadsvärde

och intäkter
under

med föregående

är 6,4 Mkr.

under

Under

samma

11,5

i portföljen

under

beloppet

2018 vilket

medförde

att

minskade

2018 med 190 tkr. Verksamhetsintäkterna
år. Gåvorna

från allmänheten

5,O Mkr.

uppgick

Nettoresultatet

än föregående

minskade

med

till 505 tkr.

från finansiella

än föregående

blev 0,3 Mkr bättre

år. Sammantaget
år och efter

har detta

årets fördelning

2017

2016

2015

Verksamhetsintäkter

4 986

5 697

2 421

3 061

Årets

8 810

8 493

2 289

21 721

6 489

6 818

6 400

6 400

7 820

8 198

resultat

Ändamålsbestämda

medel

Eget kapital

120 680

Soliditet%

Förändring
Ingående

115

96

till resultat-

av eget kapital
eget kapital

är

för året 2,O Mkr mot - 2,1 Mkr för år 2017.

(tkr)

hänvisas

2018

2018

2018

I övrigt

2018
period

% i lokal

Mkr per den 31 december

låga. Totalt

Det är 0,8 Mkr högre

att årets resultat

Flerårsöversikt

perioden.

avkastningen

var 123,2

vara fortsatt

var verksamhetsintäkterna

det kvarstående

Investment

(SIXPRX) föll med 4,4 % under
under

(MSCI) med i genomsnitt

insamlingsaktiviteter

verksamhetskostnaderna

investeringar

avkastning

Carnegie

mkr året innan.

insamlingskostnader

Samman!agt

Stockholmsbörsen

ned med 0,9 %). Den absoluta

till -1,8 %. Portföljens

711 tkr jämfört

Quest.

exklusive

kronor

2018 av Cliens Kapitalförvaltning,

gav en negativ

uppgick

medfört

om vikten

till fonden.

fackredaktörerna
Sverige

i Fokus i

och ställning

och bidrog
valuta

pengar

Forskning

av tre forskningsprojekt

en artikel

för att öka brukarmedverkan

har varit

Resultat

notiser,

till vårdpersonali

och Allergiförbundet,

sedan flera

kortare

för de två svenska

sig främst

via bilagan

228
89

113 136
93

117

247
93

2014
1913

103

346
92

och balansräkning.

2018
115

228 183
4
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Beviljade
Årets

8 810 391

resultat

Utgående

120 680 241

eget kapital

Finansiella
Fondens

instrument

kapital

blandförvaltare
avyttrades

förvaltas
samt

under

av Cliens Kapitalförvaltning

Nordkinn

och Origo Quest

2018 och medlen

placeringspolicy
samt

-3 358 333

anslag och bidrag

uppdaterades

fördes

underåret

och Carnegie

Investment

som hedgefondförvaltare.

över till Brummer
och angeri

Origo

och Partner.

vilka tillgångar

Fonden

på Astma-

har under

kvartalsvis

följa

förhållande

och Allergiförbundets

2018 använt

får placeras,

avkastningsmålet

från

Intelligent

med beaktande
samt

finns under

hemsida.

konsulthjälp

upp förvaltningen

till avkastningskrav

Quest

Fondens

medlen

hur ri3t1injerna, uppföljning och kontroll skall ske. Förvaltningspolicyn

forskning

Bank som

risklimiter.

Investing

av periodens
Under

Scandinavia

avkastning

2018 uppnåddes

för att

samt status

i

inte

för portföljen.

Förvaltning
Fonden

leds av en styrelse

som väljs på tre år vid Astma-

kongressen

i maj 2016 valdes

Ordförande

Robert

styrelseledamöter
är Gunnar

Susanne

Hellberg,

verksamhetsåret

följande

Hejdenberg,

till forskningsfonden

vice ordförande

Hejra,

Susanne

styrelse

Ingrid

Gisela Peterson

Rosön och Per-Åke

haft sju ordinarie

och Allergiförbundets

Bengtsson,

och Lena Bertilsson.
Wecksell.

På

för 2016-2019:

Kallström

Styrelsen

styreIsesammanträden.

kongress.

Styrelsesuppleanter
har under

Styrelsens

kostnader

har uppgått

till ca 290 tkr 2018.

En forskningsnämnd

bestående

Forskningsnämndens

uppgift

förbundsstyrelsen

i frågor

Forskningsnämnden
Hedlin,

Gunnar

av forskare

från olika discipliner

är att vara vetenskaplig

som rör forskningsanslag

bestod

Lilja, Berndt

under

rådgivare

Christer

Janson

styrelsen.

till såväl fondstyrelsen

och allergiforskning

2018 av Leif Bjermer,

Stenberg,

bistår

i stort.

Eva Sverremark
samt Mats

som

Ekström,

Lekander

Gunilla

som adjungerad

ledamot.

Fondens

kansli har under

tillsammans

2018 haft en fondsekreterare,

med administration

in från förbundet

för ekonomi-

Jonas Binnmyr.

och insamling

Denna tjänst

samt och kommunikation

köps

och dess aktiebolag.
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RESULTATRÄKNING
Funktionsindelad

resultaträkning

2018-01

Not

-OI-

2018-12-31

3

Verksamhetsintäkter

4 985 969

2017-01-01

-

2017-12-31

5 697 299

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

-2042745

-

-528

Administrationskostnader
Summa

verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat

från

Resultat
som

finansiella

från

5

och liknande

poster

och liknande

Årets

resultat

poster

av årets

resultat

Reservering
som

inte

enligt

Kvarstående

finansiella

2 930 598

7 081 559

investeringar

6 107

-110

-250
299

055
306

1992

-545

201

6 401 002

5 562 050

8 810 391

s 492 648

8 810 391

8 492 648

-6 818 333

-6 400 000

resultat
resultaträkningen

under

medel

året

belopp /förändring

i*""?,8>/'-tr'-'i'xLAkl1

2 409 389

-682

av ändamålsbestämda
utnyttjats

867

-2 766 701

7

resultat

Fördelning
Årets

från

-832

-2 576 580

6

Förvaltningskostnader
Summa

564

och fordringar

är anläggningstillgångar

Räntekostnader

010

-106

investeringar

värdepapper

Ränteintäkter

-1 827 270

-5 825

Insamlingskostnader

8

balanserat

kapital

1992

058

2 092 648

BALANSRÄKNING
2017-12-31

2018-12-31

Not

TILLGÅNGAR
AnIäggningstilIgångar

Immateriella

anIäggningstiIIgångar

Balanserade

Finansiella
Andra

utgifter

000

anIäggningstiIIgångar
långfristiga

Summa

104

o

9

för programvara

värdepappersinnehav

IO

anIäggningstiIIgångar

112

345 242

112

877 445

112

345 242

112

981 445

0msättningstiIIgångar

Kortfristiga

fordringar

fordringar

Förutbetalda
Summa

Kassa

o

5 353

Kundfordringar
Övriga

kostnader

kortfristiga

och upplupna

intäkter

och bank

omsättningstiIIgångar

Summa

tillgångar

46 586

99 032

228 616

646

275 202

13 248 019

17 509 997

13 447 665

17 785 199

199

fordringar

Summa

95 261

125

130

792 907

766 644

EGET KAPIT AL OCH SKULDER

Eget kapital
1ll

Eget kapital
Årets

eget

Kortfristiga

106

120

kapital

680 241,34

735 534,54
8 492 648,80

8 810 391,00

resultat

Summa

869 850,34

115

228 183,34

skulder
4 330

4 262

689 544

333 312

Skatteskulder
Leverantörsskulder
Skuld

avseende

Övriga

skulder

Förutbetalda

beslutade,

intäkter

Summa

kortfristiga

Summa

eget

,(?,i(RFÖi(.

":"'.al

kapital

lf»

ej utbetalda

och upplupna

anslag

kostnader

skulder

och skulder

-a"tl'l'

6 400 000

4 098 333

125

175

587

8 687 782

144

872

113 105

5 112

666

15 538 461

792 907

130

766 644

NOTER

Not I

Redovisnings-

ÅrsredovisningsIagen
vid upprättandet

och värderingsprinciper

och Bokföringsnämndens
av finansiella

rapporter.

är upprättad

i svenska

allmänna

råd BFNAR 2012:1

(K3) tillämpas

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen

kronor

och beloppen

anges i kr om inget

annat

anges.

Värderingsprinciper
Tillgångar,

m.m.

avsättningar

och skulder

har värderats

till anskaffningsvärden

om inget

annat

anges.

Fordringar
Fordringar

har upptagits

till de belopp

varmed

de beräknas

inflyta.

Nedskrivningar
Skulle en indikation

om en värdenedgång

beträffande

återvinningsvärde.

Överstiger

bokförda

tillgången

ner till detta

Återvinningsvärdet

definieras

genererar.

värde

föreligga

fastställs

återvinningsvärdet

dess

skrivs

värde.

definieras

Nyttjandevärdet
tillgången

tillgångens

en tillgång

som det högsta
som nuvärdet

Nedskrivningar

av marknadsvärdet

av de uppskattade

redovisas

och nyttjandevärdet.

framtida

betalningar

som

över resultaträkningen.

Förvaltningsavgift
Förvaltningsavgiften

på resultaträkningen

kapitalförvaltning

Anslag

enligt

avtal.

anslag

bokas direkt
Beviljade

redovisas

mot övriga

mot eget kapital.

övriga

bidrag

är inte inkluderade

Uppskattningar

Stiftelsens

ledning
sällan

avgifter

för

i förvaltningsavgiften.

Anslagen

skuldförs

vid beslutstillfället.

av anslag avses medel

över resultaträkningen

som betalas

De
ut.

som ändamålskostnad.

och bedömningar

gör uppskattningar

att motsvara

kan leda till risk för väsentliga
värdering

skulder.

Med utdelning

redovisas

Not 2

främst

Fondavgifter

av fasta och rörliga

och bidrag

Beviljade

kommer

består

av långfristiga

och antaganden

det verkliga
justeringar

resultatet.
i redovisade

om framtiden.
De uppskattningar
värden

Dessa uppskattningar
och antaganden

för tillgångar

och skulder

som
är

värdepappersinnehav.
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Not

Verksamhetsintäkter

3

2017

2018
Testamenten

Medel

från

Övriga

2 100

PostkodLotteriet

intäkter

4

Medeltalet

5 697

Resultat

2018

varav

från

värdepapper

man

varav

1

o

som

2017

man

o

är anIäggningstillgångar
2017

2018
Fondrabatt

o

82474

Utdelningar

2 026 990

2376806

Ränteersättningarvärdepapper
Realisationsvinst

vid försäljningar

Realisationsförlust

162

124700

vid försäljningar

-2 172

-1 882 588

av nedskrivna

räntebärande

Återföring

av nedskrivna

alternativa

värdepapper
placeringar

Summa

Övriga

ränteintäkter

och liknande

642

0

204 000

0

82 864
6 107

7081559

6

405

5 803 438

6 380 167

Återföring

Not

296

anställda

anställda

1

5

000
9 145

4 985 969

Medeltalet

Not

2 100

000
o

Summa

556

4 24 595

504 852

Gåvor

Not

3 163

2 381 117

055

poster
2018

2017

Ränteintäkt

1992

306

Summa

1992

306

Not

7

Ränte-

Övriga

räntekostnader

och liknande

poster

och bankkostnad

Summa

Not

8

Reserverade

ändamålsbestämda

2018

2017

- 250

-110

- 250

- I10

medel
2017

2018
6 818 333

BeviJade forskningsanslag
Beviljade

forskningsrelaterade

Summa

@'« Thi:!-.4,>,
L$ xar

bidrag

6 400

o

o
6 818 333

000

6 400

000

Not

9

Immateriella

anIäggningstillgångar

Årets avskrivning av programvara

Datasystem
Ingående

2018

2017

312 000

312 000

har skett med 33% på anskaffningsvärdet

för insamlingsregister
anskaffningsvärde

o

Inköp
Utgående
Ingående
Årets

ackumulerat
avskrivning

avskrivning

Utgående

ackumulerad

Utgående

Not

anskaffningsvärde

312 000

312 000

208 000

104

000

104

104

000

000

312 000

avskrivning

Andra

208 000

o

redovisningsvärde

IO

o

långfristiga

104

värdepappersinnehav
2017

2018
Räntebärande
1ngående
Årets

Svenska
Ingående
Årets

Utländska
Ingående

ackumulerat

anskaffningsvärde

45 473 479

47 491

28 994 839

29 018 923

716

980

-24 084

28 515 859

28 994 839

24 835 989

28926974

-478

ackumulerat

anskaffningsvärde

aktier
anskaffningsvärde

624

-4 090 985

26 756 613

24 835 989

12 021 990

13 021318

1920

Alternativa

placeringar

anskaffningsvärde

(Hedgefonder)

anskaffningsvärde

-999

44 387

förändring

Utgående

ackumulerat

Ingående

nedskrivning

Årets

525

2 627 191

aktier

ackumulerat

anskaffningsvärde

12 066 377

-467

328

12 021 990

-753

086

950

nedskrivning

Återförd
Utgående

Summa

anskaffningsvärde

förändring

Ingående

ackumulerad

utgående

-467

nedskrivning

värdepappersinnehav

värdepappersinnehav

('a"'())"'k L.I'q,},,a
,,b

286 864

o

nedskrivning

Marknadsvärde

(/

-2 018 237

Utgående

Årets

44 864

47 491716

anskaffningsvärde

förändring

Utgående

Årets

värdepapper

förändring

Utgående

000

,, l,+

-467

086

112

345 242

112

121

971 050

120574390

086

877 445

öVRIGA

Not

Il

UPPLYSNINGAR

Eventualförpliktelser

Fonden

beviljar

fleråriga

utbetalningen

anslag

har uppfyllts

sedan

(godkänd

2014.

Anslagen

betalas

ut endast

om villkoren

för

progressrapport).

Beslut

Beslut

Beslut

2018

2017

2016

Ansvarsförbindelse

för

utbetalning

2018

2 060 000

2 600 000

Ansvarsförbindelse

för

utbetalning

2019

3 358 333

1860

000

1600

Ansvarsförbindelse

för

utbetalning

2020

2 608 333

1085

000

Ansvarsförbindelse

för

utbetalning

2021

1883

Not 12
Fonden

Väsentliga
har blivit

Stockholm

händelser

meddelat

den 12 mars

efter

333

000
o
o

o

räkenskapsåret

ett delarsskifte

om beräknat

1700

000

kr.

2019

.-ao'-i»

(-

Ordförande

Lena

iVice

Bertilsson

ordförande

Ledamot

Gisela/Petersso

Ledamot

lAdamot

Revisorspåteckning:
Vår revisionsberättelse
2019

avseende

denna

årsredovisning

har avgivits

den

- 0 } - 2(1

åAazt,m!'
Hakan
Auktoriserad

en
revisor

Birgitta

Bäuml

Lekmannarevisor

k1W'f'C=J17
Mikael

Forsberg

Lekmannarevisor

Il

REVISIONSBERÅTTELSE
Till

styrelsen

Org.

i Stiftelsen

Astma-

ocli

AlIergiförbundets

Forskningsfond

i'ir 802405-7112

Rapport

om årsredovisningeii

Som del av en revision

cnligl

[SA anviinder

omdön'ic ocli l'+ai' en pi'ofessionellt
hela revisionen.
Dessukom:

Uttalanden
Vi har utffirt

en revision

av åi'si'edoyisningei'i

ocli Allergiförbundcts

Forskningsfond

Enligt

bar årsredovisi'iingen

vår uppfattning

med årsredovisningslagen
rättViSande

Astma-

identifierar

uppritttats
stiillning

2018 0ClT av dess finansiella

resultat

ocli bedöiner

felaktigiieter

inhänxiar

äi'idamålgei'iliga

för åi'et enligt

Risken

årsrcdovisningslagen.

bland

revisronsbevis

Br väsenuiga

+itformar

annat utitrån

som i

för an utgöra

under

varc sig dessa beror

eller på missfög,

grai'iskningsåtgärder

avseenden

pei' den 31

inställning

jag riskerna

i årsrcdovisningen,

oegentligheter

i ei'ilighet

och gei' en i alla väscntliga

bild aV SFiftelSenS finatlSiella

december

t'ör Stiftelsen

föi år 2018.

jag professioneilt

skeptisk

på

och utrör
dessa iiskei- och

tillräckliga

ocb

en gmind för mina utfölanden.

för att inte upptäcka

en väsentlig

felaktighet

tili

tBljd

Gruml fiji'

av oegentliBlieter
är högre iin tBr ei'i väsentlig
felaktigliet
som bei'or på inisstag, cftersom oegentligheter

uttalandrm

Vi liar uthjrt

kan innefalfa

rcvisionen

Revisoi'emas

enligl

ansvai' enligt

nvsnitteten

god revisionssed

i Sverige.

denna sed beskriys

Deri auktor#erade

revisorns

näunai'e

amvar

i

revisorernas

ansvar.

Vi är oberoende

i forhållande

till stiftelsen

i Sverige.

enligt

Jag som auktoriserad

Vi anser att de revisionsbevis

god

i'evisor

kontroU

som har betydelse

utrorma gi'anskiiingsåtgärder

har fullgjoi'r

till omsföndighetei'na,
cffektiviteten

vi liar inlå'ntat

sam gi'und &

är til]räckliga

och

utvärderar

våra uttalanden.

Det åi' styrelsen
upprättas

jag läinplighetcn

Styrelsen

som de bedömer

är nödvändig

felaktigheter,

av stiOelsens

Den upplyser,

när så är tillämpligt,

förmågan

antagandet
uppliöra

dritt.

Antagandek

med verksainheten
till

Jag har att utföra
(ISA)

otillräckliga,

driit

Mina

stiftelsen,

cnligt

grad av säkerhel

inte inneliållei'

revisionsberiit1else

i Syerige.

någia väsentliga

Mitt

som innehäller

oclt innehållet

on

&

underliggande

felalctigheter,

eller förhållanden

mina uttalanden.

en

Rimlig

planeiade

giad aV s;ilceiliet, men är ingen garanti för ati
soin utförs enligt {SÅ och god revisionssed
i Sverige

oinfattning

revisionen,
kontrollen

kommer

att up)itäcka

fuu'is. Fclaklighctei'

fel ocli anses vara väsentliga
riinligen
användare

en väsentlig

kan uppsiå på giund

kan förväntas

felaktighet

oi'n de enskilt

påverka

om en sådan

av ocgcnrLighcter

stiukturen

återger

ocli liändelserna

de

på ett sätk

om bland annat revisionens
samt tidpunkten

oni betydelsefulla

däribland de betydande
soi'n jag identifierat.

för den.

iakttagelser

under

brister i den interna

eller
De fijrtroendevalda

cller tillsammans

de ekonomiska

kan

göra att en ffirening

presentationeni
däribland

ocli iiiktning

en revision

iir

bUd.

styrelsen

Jag in;iste också infoi'mera

iriåste
på

soin inhämtas
Dock

ocli om årsredovisnii'igen
transaktionerna

Jag måste informera

jag diar

veiksamhe[en.

som ger en räktvisande

vare

eller

om

om årsredovisningen.

ievisionsberätteIsen.

sitkerhetitr eii h%
alltid

uttalandet

den övergripande
i årsredovisningen,

upplysningarna,

mål är ati

årsredovisningen

eller pä fel, ocli att liimna

någon

om dcn väsentliga

baseras på de revisionsbevis

händelser

utvärderarjag

om liuruvida

sig dessa beror pä oegentligheter

i'iiodifiei'a

slutsatser

framtida

Standards

tvivel

fösla uppmärlcsamheten

inte lth'igre Icai'i foitsätta

International

med grund i de

det finns

eller. om sådai'ia upplysningar

fi'ain tili datumet

ansvar

och god rcvisionssed

uppi'iå en rimlig
som lielhet

rcvisioncn

använder

av

soin avsei' sådana händelser

i årsi'edovisningen

osälcerhetsfakkorn

eller inte har något realistiskt

revisorns

oni hui'izvida

som kan leda till betydande

upplysningarna

som lcaii

och att använda

oin foitsntt

i

i att iityrelsen

vid upprättandck

Jiig drar ocksÅ en skitsats,

jag i revisionsberättelsen

au gtira något av detta.

Den auktoriserade

Auditing

för

verksamheten.

avser att likvidera

som

uppskatföingar

stiftelsens förm%a iitt foitsätia verksainlieten.
Om
slutsatsenati det finns en väsemlig os;ikerhetsfaktoi'i

eller på fe].

styrclsen

om törhållanden

vcrksarnhctcn

dock ime om styrelsen

altei'naiiv

ansvarar

drifl

osäkei'hetsfalctor

förhållandcn

mig oin

upplysningar.

revisionsbevisen,

väsentlig

en

någia v(isentliga

t?5rmåga att forts;itta

ait fortfötta

om foitsatt

tillämpas

för ait uppriitta

av årsredovisningen

bedöinningen

inhäintade

även tör den intema

vare sig dessa beror på oegentligheter

Vid upprättandet

om fortsatt

för att

mcd hänsyn

i de redovisningsprincipcr
i styrelsens

och tillhörande

årsredovisningen.

bild enligt

ansvarar

som inte inneliål]er

antagandet

att åi'sredcivisningen

och att den gcr cn rättvisande

årsredovisning

pävcrka

&

av

kontrollen.

drar jag en slutsats om fömpligheten

som 1iar ansvaret

ärsredovisningsIagen.
kontroll

men iiike tor att u[tala

anväi'ids och rii'nligheten

ansvar

för min revision

som km lämpliga

i den intei'na

redovisningen
Styrelsens

aysiktliga

eller åsidosättande

samt De

ansvar cnligk dcssa ki'av.

iindarnå]senliga

förfalsla'iing,

inforination

inlei'n kontmll.

interna
i'evisorssed

felalctig

skaffar jag inig en förståeLse av den del av s(iftelsens

för'tmendevtrlrla

i'ifftt yrkesetiska

agerande i inaskopi,

u(e]timnanden,

beslut som

Vi har att utföra

fattar nted gi'und i årsredovisningen.

enligt

en revision

god revisonssed

grad av säkerhet

l

revisorernas
enligt

i Sverige.

om liuruvida

ansvar
i'evisionslagen
Vårt

och ditrmed

mål är att uppnå en rimlig

årsredovisningen

har upprättats

i

enlighet

ined årsi'cdovisningsIagcn

en rättvisande

Rappoit

och oin åriiredovisningen

bild av stiffelsens

oin andra

krav

i'csultat

enligt

ger

och ställning.

lagai'

och andra

t-iirl:attningar

Uttalande
Uttiver

våi' revision

revision

Allcigit?iibundets
Enligt

iiv ärsrcdovisningcn

av styrelsens

&vallning

Forskningsfond

våi' uppföllning

Aslina-

OCITh

för år 2018.

liar slyrelsens

strid mcd stiftelselagen,

hai' vi även utf?irt en

för Stiflelsen

ledamölei'

siifkelseföi'ordnandet

2i:4'

inte liandlak i
ellei'

årsrcdovisningsIagen.

Grund fir

Lekmannarevisoi'

riffalande

Vi har utrört

revisionen

ansvar cnligt

dcnna bcskrivs

ansvar

enligt

Vi är oLieroendc

i'evisoi'ssed

i Sverige

initt yrlcesetiska

god revisionsscd
närinarc

i förliållande

Styrelsens

vi liar iiföämtat

soiri grund

enligt

i'cvisor

god

liar l'ullgjoit

dessa k+av.

Vi anser att de revisionsbevis
iindamålsenliga

Vårt

Revrsor'ii.=»

til1 stittelsen

Jag soin auktorisei'ad

ansva+ enligt

i Sverige.

i avsniltcl

är Fillriickliga

och

för våi'l uttalande.

ansvar

Det är styrelscn
stiftclsclagcn

som har

ffir i?5rva11ningcn cnligk

ansvai'cl

ocli iilifkelsaföiordnandel.

Rsiifsoiayis arisvttr
Vårt

mål Lieti'äffande

vårt uttalandc,

revisionen

iir att inhäm(a

grad av säkcföet

av f'örvaltningcn,

rcvisionsbevis

kunna bedöina

och därincd

[ör att ined en rimlig

om någon styrelseledainot

i

n%ot väsentligt avseende:
företagil någon åtgärd ellei' glort sig skyldig rill någon
föi'sui'ninelse
soin kan föi'anlcda crsättningsskyIdiglict
mot
slinclscn
ä

eller om det fiims skäl föi' entledigande,

Ri+nlig

sälccrlick iir cn liög grad av siikcrhcl

t?ir att en revision
alltid

eller

Pä något aiuiai stttt liandlat i strid med stiftelselageni
stifteIseförordningen
eller årsredovisningslagen.

koinmcr

föranleda

soin ritfcirs enligt

att upptiicka

åtgiirder

ersätlningssIcyldighet

incn ingcn garanti

god revisionssed

i Sverigc

eller lörsuminelser

soin kan

inot stiftelsen.

Sotn en dcl av en rcvision

cnligt

anviinder

o+ndöme ocli har en piot'essionelll

skep(isk

vi piot'cssionelll
uiställning

+?'naltiiiiigeii

god rcvisionssed

under licla rcvisioncn.

grundai

bcdöinning

ocli övriga

i risk ocli väscntliglicl

granskningcn

pii sädana åtgiirder,

överlriidelset
situakion.

&

skullc

bcslulsundeilag,
är relevanta

&

granskningsåtgärdci'
soin
professionella

lia siirskild

vidiagna

bedömning
Det innebiii

omi'åden

verksamlieten

Vi går igenom

ined
att vi folcuserar

ocli föföållanden

och där avsReg och

bctydelse

för stiffelsens

ocli prövar

fattade

:itgiirdei

ocl'i andia

våi't uttalande.

av

av

revisoi-ns

valda revisorers

utgångspunki

som äi' väsentliga

Granskningen

sig l'iiimst på revisionen

räkcnska1icrna.
Villai tillkonuniindc
utförs bascras på den auktoriserade

i Svcrigc

bcslut,
t?5r1'iå11anden soi'n

Birgitta

Biiuml

Lckmanniircvisor

