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Styrelsen för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

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 Region Västmanland. Fondens styrelse har sitt säte i Västerås. Styrelsen har under året 
bestått av: Staffan Eriksson, ordförande, Cecilia Nilsson, kassör, Emir Majbar, Maziar Nikberg, Karl 
Andreasson, Lars Henning och Paul Holmer. 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 Region 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 Region 
Västmanland, Västerås, där cancerpatienter behandlas och genom information till begravningsbyråer. 
Ibland sker allmänt riktad infoimation 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. Fonden har en hemsida, 
www.vastmanlandscancerfond.se. 

Resultat och ställning 

Flerårsöversikt (kr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Bidrag och gåvor 4 212 173 1 500 432 399 15 020 169 500 
Resultat efter finansiella poster 3 998 292 -64 555 484 584 -335 000 -21 001 
Soliditet (%) 100 94 97 73 98 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Erhållna donationer 
Under året har stiftelsen erhållit ett antal mindre donationer från privatpersoner, samt en större 
testamentsgåva 

Inkomna ansökningar och utbetalade anslag 
Två stipendieansökningar angående cancerforskning; appendixcancer forskning samt 
bröstcancerforskning har inkommit och beslutats om utbetalning om 423670 kr. En ansökning flyttades 
till 2022 på grund av sent inkommen oktober 2021. 

Viktiga förhållanden 
Den lokala cancerfonden är betydligt mindre känd och exponerad i media än den stora cancerfonden 
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vilket bidrar till att patienter och anhöriga många gånger väljer att ge bidrag den stora cancerfonden trots 
att det finns en lokalt förankrad fond. Vi ser oss dock inte som en konkurrent till cancerfonden utan ett 
komplement där vi med god lokalkännedom kan bidra med medel för forskning och utveclding inom den 
egna regionen. Vi har haft en del annonseringar och under året har vi också annonserat i samband med 
cancerdagar. Vi har också ordnat nya postrar till våra mottagningar och försökt lägga reklam för fonen på 
TV-skärmar i väntrum, detta har ännu inte accepterats. Vi hade för avsikt att under våren 2021 påbörja 
musikföreställningar, men med tanke på utbrottet av covid-19 så har vi avstått från detta. Under 2021 har 
fonden fått betydande kapitalförstärkning i ett arv som påverkar resultatet. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Fonden har under året gjort vissa förändringar på hemsidan och försökt ge information om fondens 
existens för dels kollegor som vill söka pengar, dels för personer som vill skänka pengar. Fonden 
planerar också att på olika sätt försöka marknadsföra sig mer. När det gäller bidrag till kongressresor har 
styrelsen som tidigare beslutat att hjälpa till med bidrag om regionldinikerna står för 50 % av 
kostnaderna. Fondens mål är att bidra till god forskning inom Region 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 
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 Centrum för klinisk forskning, som tillhör Uppsala Universitetet men som är lokaliserat i 
Västerås, där framtida ökning av forskande läkare kan förväntas, men då läkarnas kliniska vardag tar 
mycket tid så är prognosen något osäker. Pandemin har gjort att färre ansökningar inkommit Under 
hösten 2021 har tre avhandlingar försvarats som fått bidrag ifrån fonden, de presenteras på hemsidan 
samt en hematologisk cancerforskningsartikel. 

Andra icke-finansiella upplysningar 

Det sammanlagda resultatet för fonden under verksamhetsåret blir ett överskott på 3 998 292 kr. Fonden 
har genom sin återhållsamma policy fortsatt att stödja forskning och utbildning inom cancerområdet för 
läkare inom Region Västmanland. Fonden har minimala utgifter för administrativa åtaganden då dessa 
främst är för 90-kontot samt revisionskostnader. 

Förändring av eget kapital 
Stiftelse- 

kapital 
Disponibel 

fond 
Vinst/förlust 

fg år 
Årets 

resultat 
Summa eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 100 000 627 996 484 584 -64 555 1 148 025 
Disposition av föregående 
års resultat: 484 584 -549 139 64 555 0 
Årets resultat 3 998 291 3 998 291 
Belopp vid årets utgång 100 000 1 112 580 -64 555  3 998 291 5 146 316  

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 



Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer 4 (8) 
Org.nr 878001-2558 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31  

Verksamhetsintäkter 2 4 212 173 1 500 
4 212 173 1 500 

Stiftelsens kostnader 
Ändamålskostnader -388 670 -30 000 
Administrationskostnader -34 249 -36 055 

-422 919 -66 055 

Förvaltningsresultat 3 789 254 -64 555 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper 3 209 038 0 

209 038 0 

Resultat efter finansiella poster 3 998 292 -64 555 

Resultat före skatt 3 998 292 -64 555 

Årets resultat 3 998 291 -64 555 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga placeringar 4 5 010 739 892 638 

Kassa och bank 159 578 328 388 

Summa omsättningstillgångar 5 170 317 1 221 026 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 170 317 1 221 026 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Stiftelsekapital/donationskapital 100 000 100 000 

100 000 100 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 1 048 025 1 112 580 
Årets resultat 3 998 291 -64555 

5 046 316 1 048 025 

Summa eget kapital 5 146 316 1 148 025 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder 0 55 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 001 18 001 
Summa kortfristiga skulder 24 001 73 001 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 170 317 1 221 026 
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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). 

Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestärnda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. 

Lämnade bidrag 
Lämnade bidrag redovisas som en minskning av eget kapital. 

Ersättningar till anställda 

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

Not 2 Verksamhetsintäkter 

Insamlade medel 
Erhållna donationer/gåvor 

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. 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

0 0 
4 212 173 1 500 
4 212 173 1 500 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

209 038 0 
209 038 0  

Bokfört Marknads- 
värde värde 

5 010 739 5 494 511 
5 010 739 5 494 511 
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Till styrelsen i Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer, org. nr 878001-2558 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Västmanlands forskningsfond 
mot cancer år 2021. 

Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

Västerås den 30 maj 2022  

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 

Johan Bergkvist 

Auktoriserad revisor 
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