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Styrelsen för Västmanlands Forskningsfond mot Cancer får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Stiftelsen Västmanlands Forskningsfond mot Cancer, nedan kallad fonden, har som sitt huvudsakliga
ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom tumörsjukdomarnas område av läkare
verksamma inom Landstinget Västmanland. Fondens styrelse har sitt säte i Västerås. Styrelsen har under
året bestått av: Staffan Eriksson, ordförande, Margareta Randén kassör, Torbjörn Karlsson, Maziar
Nikberg, Cecilia Nilsson som ordinarie medlemmar samt Lars Henning och Karl Andreasson som
suppleanter. Styrelsen har haft tre protokollförda möten.
För att uppfylla ändmålet bedriver fonden insamlingsverksamhet av i huvudsak gåvor och arv från
allmänheten. Inkomna medel används för att ge bidrag till forskningsprojekt och studie- och
kongressresor för läkare inom Landstinget Västmanland. Verksamheten har en relativt liten omfattning,
vi bedriver inga stora annonskampanjer eller andra aktiviteter för att samla in pengar. Allmänheten
informeras rutinmässigt om fondens existens genom affischering i väntrum på kliniker inom Landstinget
Västmanland, Västerås, där cancerpatienter behandlas och genom information till begravningsbyråer.
Ibland sker allmänt riktad information om fonden genom tidningsreportage om fondens verksamhet med
redovisning av projekt som fonden varit med och finansierat. Fonden redovisas också under studier och
forskningsrapporter där fonden har varit med och bidragit. Under året har en av ledamöterna aviserat att
hon slutar inför 2019 pga av arbetsplatsbyte och hon ersattes under 2019 av Paul Holmer. Under slutet av
året övertog Cecilia Nilsson rollen som kassör. Fonden har en hemsida,
www.vastmanlandscancerfond.se.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (kr)
Bidrag och gåvor
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018
15 020
-335 000
73

2017
169 500
-21 001
98

2016
1 550
-118 170
98

2015
390 479
361 207
99

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inkomna ansökningar och utbetalade anslag
Ett anslag till en randomiserad studie angående detektion av bröstcancer tillika doktorandprojekt
har inkommit och beviljats med 100.000 kronor. En ansökan om rektalcancerforskning har
beviljats med 94.000 kr. Myelomforskning har beviljats med 30.000 kr. Anslag om ST-projekt om
bröstcancer antiöstrogen har beviljats under 2018 med 25.000 kr. Dessa anslag har betalats ut
under 2019.
En ansökan om forskningsanslag angående cancer i gallvägarna har inkommit och godkänts för
anslag med 22.000 kronor. Reseanslag har beviljats till cancerkongresser, dessa anslag har betalats
ut under verksamhetsåret.

2014
3 615
22 720
99
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Viktiga förhållanden
Den lokala cancerfonden är betydligt mindre känd och exponerad i media än den stora
cancerfonden vilket bidrar att patienter och anhöriga många gånger väljer att ge bidrag dit trots
att det finns en lokalt förankrad fond. Vi ser dock inte oss som en konkurrent till cancerfonden
utan ett komplement där vi med god lokalkännedom kan bidra med medel för forskning och
utveckling inom det egna landstinget. Annonsering under våren 2018 i VÄSTERÅSTIDNINGEN vid
10 tillfällen gav inte mycket i intäkt. Fonden fortsätter att marknadsföra sig.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Fonden har under året gjort vissa förändringar på hemsidan och försökt ge ökad information om fondens
existens för dels kollegor som vill söka pengar och dels för personer som vill skänka pengar. Fonden
planerar också att på olika sätt försöka marknadsföra sig mera. När det gäller bidrag till kongressresor har
styrelsen som tidigare beslutat att hjälpa till med bidrag om landstingsklinikerna står för 50 % av
kostnaden. Fondens mål är att bidra till god forskning inom Landstinget Västmanland och inte på något
sätt äventyra insamlade medel genom vidlyftiga placeringar. Vi försöker att förvalta fonden i säkra
papper. Vi har valt i huvudsak räntebärande fonder med säker avkastning och i mindre utsträckning
aktiefonder (max 30 %) som kan ge högre avkastning men också innebära större risker.

Forskning och utveckling
Fonden har ingen forsknings- eller utvecklingsverksamhet men främjar sådana genom anslag som
beviljas genom att Centrum för klinisk forskning, som tillhör Uppsala Universitet, som är lokaliserat i
Västerås kan framtida ökning av forskande läkare inom cancerområden förväntas men då läkarnas
kliniska vardag tar mycket tid så är prognosen något osäker.

Andra icke-finansiella upplysningar
Det sammanlagda resultatet för fonden under verksamhetsåret blir ett underskott på 335 000 kr. Fonden
har genom sin återhållsamma policy fortsatt att stödja forskning och utbildning inom cancerområdet för
läkare inom Landstinget Västmanland. Fonden har minimala utgifter för administrativa åtaganden då
dessa främst är för 90-kontot samt revisionskostnaderna.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat

Stiftelsekapital
100 000

Disponibel Vinst/förlust
fond
fg år
1 102 167
-118 170

Årets
resultat
-21 001

Summa
kapital
1 062 996

-118 170

97 169

21 001
-335 000

0
-335 000

983 997

-21 001

-335 000

727 996

Omföringar till/från
bundet eget kapital:
Belopp vid årets utgång

100 000

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

15 020
15 020

169 500
169 500

-303 000
-47 020
-350 020

-200 000
-32 842
-232 842

-335 000

-63 342

Resultat efter finansiella poster

0
0
-335 000

42 341
42 341
-21 001

Resultat före skatt

-335 000

-21 001

Årets resultat

-335 000

-21 001

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Verksamhetsintäkter

2

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper

3
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2018-12-31

2017-12-31

911 655

911 655

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

83 341
994 996

169 341
1 080 996

SUMMA TILLGÅNGAR

994 996

1 080 996

100 000
100 000

100 000
100 000

962 996
-335 000
627 996
727 996

983 997
-21 001
962 996
1 062 996

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

249 000
18 000
267 000

0
18 000
18 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

994 996

1 080 996

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar

4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital/donationskapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkten värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för rabatter.

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 tillgången 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.

Verksamheten kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader samt
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare.
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen.

Finansiella instrument
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
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Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i
kapitel 11 i BFNAR 2012:1 (K3).

Ersättningar till anställda
Fonden har inga anställda, inga löner eller ersättningar har utgått under året.

Not 2 Verksamhetsintäkter

Insamlade medel
Erhållna donationer/gåvor

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

0
15 020
15 020

0
169 500
169 500

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

0
0

42 341
42 341

Bokfört
värde
911 656
911 656

Marknadsvärde
1 434 701
1 434 701

Not 3 Resultat från övriga värdepapper

Resultat vid avyttringar

Not 4 Kortfristiga placeringar
Noterade aktier och andelar, omsättningstillgångar

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser saknas per balansdagen.
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Västerås 2019-

Staffan Eriksson
Styrelseordförande

Torbjörn Karlsson

Cecilia Nilsson
Kassör

Maziar Nikberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-

Johan Bergkvist
Auktoriserad revisor

