
Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 3
- resultaträkning 10
- balansräkning 11
- tilläggsupplysningar 13
- underskrifter 17

Å R S R E D O V I S N I N G  
för 

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden
Org.nr. 802407-4125

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.
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Org.nr. 802407-4125

Ordförande har ordet

Så har ytterligare ett år präglat av covid-19-pandemin passerat. Alla har vi fått förhålla oss till, och anpassa 
oss efter dessa förutsättningar. Osäkerhet och försiktighet har präglat de flesta organisationer, så även 
Cancer- och Allergifonden. I den kontexten är det med stolthet och glädje som vi kan konstatera att 2021 
trots svåra yttre förutsättningar blev ett mycket stabilt år för stiftelsen, där vi genom hård kostnadskontroll 
och försiktighet i verksamheten lyckades förbättra vårt resultat.

Sammanlagt delade fonden under 2021 ut 5 miljoner kronor till svensk cancer- och allergiforskning, en 
ökning med nästan 2 miljoner från 2020. Under året beviljade vi även över 600 000 kronor i stöd till 150 
svårt sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta medmänniskor.

Vår verksamhet är unik på många sätt, inte minst genom våra två ändamål där vi dels är med och 
finansierar svensk cancer- och allergiforskning, dels hjälper individer som drabbats av svår sjukdom med 
ekonomiskt stöd. Grundarna av stiftelsen såg helheten; vikten av att den medicinska forskningen leder fram 
till bättre diagnostik och behandlingsmetoder, men också att det behövs direkt stöd till de mest utsatta som 
redan drabbats. Att forska för framtiden, men också att stötta i det akuta. Det finns något väldigt fint i den 
tanken; en stark tro på att forskningen leder oss framåt, men också en insikt i att medmänniskor behöver 
hjälp här och nu. Det är det arvet stiftelsen är satt att förvalta.

I februari 2021 tillträdde Emilie Bravo som ny verksamhetschef. Emilie har tillsammans med övriga 
medarbetare på kansliet och styrelsen gjort ett omfattande arbete med att kostnadseffektivisera 
verksamheten. Vi har haft ett starkt fokus på att fortsätta arbetet med stiftelsens digitala närvaro och att 
utveckla de processer, tjänster och verktyg som används för insamling och kommunikation. Under året 
implementerades en ny plattform för digital kommunikation, vilket öppnar upp för nya möjligheter att 
kommunicera med stiftelsens givare på ett snabbare, mer individanpassat och kostnadseffektivt sätt. 
Under året blev stiftelsen godkänd av Skatteverket som gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, vilket 
innebär att givare kan få skattereduktion för sina gåvor. Att samhället på detta sätt uppmuntrar 
privatpersoners engagemang i den ideella sektorn är viktigt.

Mycket mer har förstås hänt under året, vi fattade till exempel ett beslut om att flytta kansliet till mer 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, en flytt som gick av stapeln i februari 2022.

När vi nu blickar framåt gör vi det med tillförsikt, men också i en helt ny verklighet där Europa och världen 
drabbats av det otänkbara - krig. I skrivande stund vet vi alltför lite om framtiden, men helt säkert är att 
kärlek och omtanke om våra medmänniskor aldrig har varit viktigare.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra trogna givare samt vår personal som gjort ett fantastiskt jobb under 
året.

Dan Haneklint
Styrelseordförande
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Flerårsöversikt (tkr)
2021 2020 2019 2018 2017

Gåvor och bidrag 10 694 10 140 10 371 10 437 10 950
Årets resultat 216 -511 -190 -779 69
Soliditet (%) 63,46 72,79 68,24 64,11 67,52

Kostnadsfördelning

Ändamålskostnader 8 341 tkr

Insamlingskostnader 1 232 tkr

Administrationskostnader 1 171 tkr

Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden
Org.nr. 802407-4125

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Siffror inom parentes avser 2020.

Allmänt om verksamheten 
Organisationen bildades 1994 och blev en stiftelse 1998. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig 
forskning rörande cancer- och allergisjukdomar, och att utöva hjälpverksamhet bland behövande som 
drabbats av cancer och allergisjukdomar. Inklusive omfördelade kostnader har 8 341 tkr (8 111 tkr) 
använts till ändamålet under året, varav 3 081 tkr (4 431) avser omfördelade kostnader. 

Som insamlingsstiftelse är organisationens primära mål att samla in medel som kommer till nytta för 
forskningsprojekt med högsta möjliga vetenskapliga nivå samt att ge bidrag till sjukdomsdrabbade 
privatpersoner med behov av ekonomiskt stöd. Verksamhetens viktigaste bas för intäkter kommer från 
våra månadsgivare. Forskningsprojekten samt de individuella bidragen som stiftelsen fördelar rör olika 
sjukdomsbilder och sträcker sig över ett flertal år av forskning respektive behandling, vilket försvårar 
effektmätningen. Vi lägger stort fokus på en högkvalitativ, opartisk och professionell behandling av 
ansökningarna, för att säkerställa att insamlade medel används på mest effektivt sätt - både vad gäller 
kliniknära forskningsprojekt och privatpersoner i behov av stöd. De långsiktiga effektmålen av denna 
verksamhet blir ökad livskvalitet för cancer- eller allergisjuka, och ökad kunskap om cancer- och 
allergisjukdomar samt bättre behandlingsmetoder genom forskning. Stiftelsens säte är i Stockholm.

2021 2020 2019 2018 2017
10 694 10 140 10 371 10 437 10 950

351 344 112 334 373
11 045 10 484 10 483 10 771 11 323
8 341 8 111 9 024 8 791 8 868

76 77 86 82 78
1 232 1 087 1 333 1 405 1 338

11 10 13 13 12
1 171 1 750 1 132 881 983

11 17 11 8 9

Nyckeltal och kostnadsfördelning 
Beloppen i flerårsjämförelse visas i tkr

Insamlade medel tkr
Ränta och utdelning tkr
Totala intäkter tkr 
Ändamålskostnader tkr
% av totala intäkter 
Insamlingskostnader tkr
% av totala intäkter 
Administrationskostnader tkr
% av totala intäkter 
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Ändamålskostnader 8 341 tkr

Insamlingskostnader 1 232 tkr

Administrationskostnader 1 171 tkr



F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Vårt ändamål 
Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande 
cancer- och allergisjukdomar och att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och 
allergisjukdomar.

Stiftelsens verksamhet består i att bedriva insamling av medel för att ändamålet ska kunna främjas. 

Styrelsen
Styrelsen bestod per 2021-12-31 av Dan Haneklint (ordförande), Mikael Björnstedt (ledamot), Anneli 
Uhlin (ledamot), Jörgen Borgsved (ledamot).

Verksamhetschef för fonden t o m 2021-02-14 har varit Katarina Krzyzinska
Verksamhetschef för fonden fr o m 2021-02-15 är Emilie Bravo
Verksamhetschefens ersättning har under året uppgått till 733 tkr*

* Ersättningen till högste tjänsteman under 2021 har blivit högre än tidigare år på grund av skifte av
verksamhetschef, där två verksamhetschefer arbetade parallellt för överlämning under två veckor, samt att
innestående semesterdagar betalades ut med slutlön till avgående verksamhetschef. Verksamhetschefens
månadslön från och med den 15 februari-31 december 2021 har varit 52 000 kr per månad.

Styrelsen har haft 8 sammankomster under året. Stiftelsens revisor är auktoriserade revisorn Thomas 
Lönnström, Sonora Revision.

Konton och kontaktuppgifter 
Våra konton är: pg 900 360-9, bg 900-3609, pg OCR 900 353-4, swish 123 9003609
Telefonnummer till kansliet är 08-34 59 90. 
Adresser till våra webbplatser är: www.cancerochallergifonden.se och www.coaf.se

Tillsyn
Tillsyn över vår verksamhet utövas obligatoriskt av Länsstyrelsen samt Svensk Insamlingskontroll.

Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden
Org.nr. 802407-4125
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Utbetalningar till ändamålet
Under år 2021 har utbetalningar/utfästelser för stiftelsens ändamål gjorts med 8 341 tkr inklusive 3 018 
tkr i omfördelade kostnader (76% av insamlade medel), bland annat till följande forskningsprojekt, vilka 
tilldelats från 100 tkr och uppåt:

Professor Adnane Achour, Karolinska Institutet
Utveckling av MHC klass I-bindande super-peptider för cancervaccin

Docent Anders Näsman, Karolinska Institutet
Studier på diagnostiska och prognostiska markörer i huvudhalscancer, med fokus på orofaryngeala 
carcinom och maligna spottkörteltumörer

Professor Anders Österborg, Karolinska universitetssjukhuset
Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella 
kliniska studier, till real-world analyser

Docent Anna Nopp, Karolinska Institutet
Kan förenklad diagnostik av mjölkallergi hos barn minska astmautvecklingen och risken för nedsatt 
lungfunktion?

Docent Carina Strell, Uppsala universitet
Förlopp i tid och rum: Hur resistens mot strålbehandling utvecklas i tidiga stadier av bröstcancer

PhD Cecilia Andersson, Lunds universitet
Mastcellen – Vän eller fiende vid virala infektioner hos astmatiker?

Professor Eva Millqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform

Professor Eva Sverremark-Ekström, Stockholms universitet
Allergiutveckling och immunologisk profil i relation till tarmens miljö – longitudinella och experimentella 
studier

Docent Hanna Eriksson, Karolinska universitetssjukhuset
Analyser av tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom för förbättrad handläggning och behandling

Docent Helen Kaipe, Karolinska Institutet
Tumör-infiltrerande T-celler i pankreascancer och kemokiners roll vid immuncell-tumör interaktioner

Professor Håkan Mellstedt, Karolinska universitetssjukhuset
ROR1 – en ny målstruktur för individanpassad cancerbehandling (PrecisionsCancerMedicin)

Professor Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet
Ovarialcancer – tidig detektion och målstyrda behandlingar

Professor Maria Jenmalm, Linköpings universitet
Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Professor Marianne Van Hage, Karolinska Institutet 
Födoämnes- och luftvägsallergi – globala sjukdomar ur ett molekylärt och kliniskt perspektiv

Professor Mikael Björnstedt, Karolinska universitetssjukhuset
Nya selenbaserade strategier för behandling av resistent cancer

Professor Roland Grafström, Karolinska Institutet
Toxikogenomisk kartläggning av mutagener och carcinogener

Professor Susanne Gabrielsson, Karolinska Institutet
Extracellulära vesiklar som mål för cancerterapi och som biomarkörer i cancer

Professor Tobias Sjöblom, Uppsala universitet
Roll och användning av immunceller i tumörmikromiljön som biomarkörer vid cancer

Docent Toshima Parris, Göteborgs universitet
Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer

Adjungerad professor Urban Arnelo, Umeå universitetssjukhus
Palliativ ERCP-ablation vid metastaserad cancer i bukspottkörteln

Docent Kristian Dreij, Karolinska Institutet
Genotoxiska interaktioner mellan olika PAH i miljön - underlag för förbättrad cancerriskbedömning

Professor Joachim Lundahl, Karolinska Institutet
Utveckling av en basophil-on-chip metod för förbättrad diagnostik och behandling av allergiska 
sjukdomar

Docent Guro Gafvelin, Karolinska Institutet
Karakterisering av husdjursallergener för förbättrad diagnostik och miljömätningar
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Riktlinjer för värdepappersinnehav
Cancer- och Allergifonden bedriver en försiktig aktiv värdepappersplacering inom ramen för stiftelsens 
placeringspolicy. För 2021 innebar detta ett resultat på 234 tkr. Resultatet är en summering av utdelningar 
och nedskrivningar.

Privata bidragstagare 
Av 189 (136) ansökningar från privatpersoner har 150 (113) beviljats under året. Av dessa är många 
bröstcancerpatienter, övriga bidragstagare är fördelade mellan övriga cancerformer och astma/allergi. Vi 
får fortlöpande in en stor mängd ansökningar från sjukdomsdrabbade och behövande människor, vilket 
visar att behovet av bidrag till cancer- och allergidrabbade personer är mycket stort.

Resultatutveckling och ekonomisk ställning 
Insamlade medel inklusive kapitalvinster under 2021 ligger på 10,9 Mkr. Trots ytterligare ett osäkert år 
med covid-19 och pandemi så ligger resultatet i linje med förväntningarna och möjliggör en stabil 
framtida verksamhet. Vi tackar varmt alla givare som har fortsatt att stödja vår verksamhet. 

Väsentliga händelser under året 
I början av 2021 tilldelades stiftelsen ett arv på strax över en miljon kronor, en gåva som har haft stor 
betydelse för årets resultat.

I februari öppnade vi åter upp för nya ansökningar om privata bidrag för sjukdomsdrabbade och utsatta 
personer, efter att under andra halvan av 2020 inte haft möjlighet att ta emot ansökningar som en följd av 
hur covid-19 och pandemin påverkade stiftelsens verksamhet. 

Den 15 februari 2021 tillträdde Emilie Bravo som ny verksamhetschef. Emilie har över 20 års erfarenhet 
från arbete med kommunikation, strategi och marknadsföring i olika roller och från olika sektorer. Hon 
kommer närmast från en tjänst som kommunikationsstrateg för Allmänna arvsfonden. 

Under året har det gjorts ett omfattande arbete med att se över kostnader och kostnadseffektivisera 
verksamheten. Ett stort fokus har också varit att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla stiftelsens 
digitala närvaro. Det har gjorts ett arbete med att se över stiftelsens behov och inventera de processer, 
tjänster och verktyg som används för insamling och kommunikation. Detta resulterade bland annat i 
insikten att man saknade ett adekvat verktyg för effektiv och direkt digital kommunikation. Under 
sommaren-hösten 2021 upphandlades och implementerades en ny plattform med tjänster för digital 
kommunikation, vilket öppnar upp för nya möjligheter att kommunicera med stiftelsens givare, både 
befintliga och potentiella, på ett snabbare, personaliserat och mer kostnadseffektivt vis.
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Den 18 juni 2021 blev Cancer- och Allergifonden godkänd av Skatteverket som gåvomottagare vid 
skattereduktion för gåva, vilket innebär att givare från och med det datumet kan få skattereduktion för 
gåvor på minst 200 kronor som de skänker till stiftelsen. 

I augusti blev fonden godkänd som medlem i Effektfullt, en medlemsorganisation som verkar för att 
organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på 
människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta.

Det tryckta informationsbladet om Cancer- och Allergifondens ändamålsarbete har skickats ut till alla 
givare i två utgåvor under året, i maj och november. Digitala nyhetsbrev har under andra halvåret skickats 
ut månadsvis till de givare som anmält sin e-postadress samt andra intressenter. Ett stort fokus har också 
legat på att utveckla kommunikationen i våra sociala kanaler, främst Facebook och Instagram. 

Stiftelsens två viktiga företagssamarbeten med Pharma Nord och Snö of Sweden har fortsatt under året. 
Pharma Nord skänker fem kronor per försåld ask av produkten SelenoPrecise till fonden. I samarbetet 
med Snö of Sweden säljer Snö ett halsband med stiftelsens fjärilssymbol (vår symbol av hopp) och Snö 
skänker 50 kronor i gåva till stiftelsen per sålt smycke. I oktober lanserade vi tillsammans med Snö 
ytterligare ett fjärilssmycke, ett par örhängen. Även här skänker Snö 50 kronor i gåva till stiftelsen per sålt 
par örhängen.

Efter sommaren beslutades att stiftelsen skulle säga upp sitt hyresavtal och att kansliet skulle flytta till mer 
ändamålsenliga lokaler. Ett nytt hyresavtal tecknades i början av januari 2022 och flytten genomfördes i 
mitten av februari 2022. 

Hela 2021 har fortsatt präglats av covid-19 och coronapandemin, men trots detta har stiftelsen gjort ett bra 
resultat och hållit sig inom beräknad budget. Vad vi dock kan konstatera är att det har blivit ytterligare ett 
år utan någon närvaro på fysiska evenemang eller mässor, vilket har påverkat möjligheterna att sprida 
kännedom om stiftelsen och nå ut till nya intressenter och givarmålgrupper. Vi ser också en fortsatt 
försiktighet främst från våra företagsgivare, där gåvor från företag ligger på en fortsatt låg och minskande 
nivå jämfört med tidigare år. 

Framtida utveckling
Under 2022 kommer stiftelsen att jobba vidare med att utveckla den digitala närvaron och de digitala 
insamlingsvägarna. Vi behöver hitta sätt att nå ut bredare och hitta nya givare. Vi fortsätter också att 
informera, både befintliga och potentiella, givare om fördelarna med att bli månadsgivare i strävan att få 
fler månadsgivare, då dessa möjliggör en långsiktig planering och även en mycket kostnadseffektiv 
insamling.

En investering i att bygga en ny webbplats kommer att göras under 2022. Ett ytterst nödvändigt 
utvecklingssteg för att vi ska lyckas bättre i vår digitala närvaro och nå ut till givare, men även för att 
förenkla och förbättra för de som ska ansöka om bidrag från stiftelsen – såväl sjukdomsdrabbade personer 
som forskare.
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8 501 065

Fritt eget kapital 
8 284 918

216 148
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 

Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Vi kommer att fortsätta utveckla våra företagssamarbeten och leta nya samarbeten för att hjälpa till att 
trygga en stabil framtida verksamhet, med ett fortsatt betydande stöd till våra ändamål. 

Under 2022 kommer delar av kansliet att vidareutbilda sig i effektmätning genom stiftelsens medlemskap i 
Effektfullt. Syftet är att bli bättre på att mäta de effekter som vårt ändamålsarbete generar och kunna 
förmedla detta vidare till våra givare och andra intressenter, och på så vis bygga vidare på förtroendet för 
stiftelsen och öka kännedom och kunskap om vår verksamhet.

Den varumärkesutredning som genomfördes under 2020 har bordlagts under 2021, men frågan lever 
vidare och en översyn av stiftelsens varumärke är fortsatt aktuell. Sannolikt kommer denna fråga att tas 
vidare i projektet med att utveckla stiftelsens nya webbplats. 

Utmaningar 
Den fortsatt största utmaningen vi har är att hitta nya givare som vill stödja våra ändamål, så att vi kan 
bibehålla en god ekonomi och fortsatt vara en viktig bidragsgivare till svensk cancer- och allergiforskning 
samt ett stöd för sjukdomsdrabbade och utsatta medmänniskor. Vår bas av månadsgivare som betalar via 
autogiro, och som står för den största delen av våra insamlade medel, minskar kontinuerligt. Det är en 
trend som vi måste vända. Stiftelsens kansli fortsätter tillsammans med styrelsen att utveckla strategier och 
insatser för att möta denna utmaning. 

En annan stor utmaning framöver är den nya betalningsinfrastrukturen som innebär att autogiro kommer 
att tas bort som tjänst/betalsätt, sannolikt under 2024. Autogirot kommer att ersättas av annan 
betalningsmetod som innebär att kunden (givaren) måste godkänna betalningar på ett mer aktivt sätt. Det 
är ännu inte klart hur den nya betalningsmodellen ska se ut, men tydligt är att det blir en stor utmaning att 
få med oss alla månadsgivare över till det nya. Vi följer noggrant utvecklingen och tar del av ny 
information kontinuerligt.

Förändring i eget kapital

Sidan 9 av 17



Insamlingsstiftelsen Cancer och Allergifonden
Org.nr. 802407-4125

RESULTATRÄKNING
Not 

Verksamhetsintäkter
Gåvor 1
Övriga rörelseintäkter

Verksamhetskostnader 2, 3
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar -117 0814 -53 090

351 238 344 055

-1 749 782

10 139 978

10 145 714
5 73631 141

10 694 425

-1 087 112
-8 110 839

10 725 566

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-18 010

-511 055

234 157

-10 947 733

216 148

-8 340 665

-1 171 014
-1 231 896

290 965

-10 743 576

-802 020

216 148 -511 055
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BALANSRÄKNING
Not 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 7

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 9

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

3 806 077 2 131 308

8 712 666

13 395 469

641 1 192
408 552 371 195

13 230 469 11 216 361

409 193

11 381 361

0 0
0 0

165 000 165 000
165 000 165 000

165 000

9 015 199
8 712 6669 015 199

3 806 077 2 131 308

165 000

2020-12-312021-12-31

372 387
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BALANSRÄKNING
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Beslutade ej utbetalda anslag
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

4 894 404 3 096 443

13 395 469 11 381 361

183 399
4 400 000

8 284 918 8 795 972
216 148 -511 055

8 501 065 8 284 918

2020-12-31

2 500 000

78 278 37 584
49 55948 696

117 392
250 037 325 901

2021-12-31
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning .

Till grund för fördelningen av verksamhetens kostnader på funktioner ligger fördelningsnycklar vilka tas 
fram med ett visst mått av bedömningar. I övrigt föreligger inga uppskattningar och bedömningar som 
väsentligt påverkar årets redovisning.

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till insamlingsstiftelsens uppdrag enligt 
stadgarna. Till ändamålskostnaderna räknas även kostnader för opinionsbildande och upplysande verksamhet 
inom ramen för ändamålet. När stiftelsen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd gentemot tredje man 
bokförs detta som en kostnad. För forskningsanslag uppkommer en förpliktelse när stiftelsens 
forskningskommitté har rekommenderat ett anslag, styrelsen har fattat beslut om anslag och detta skriftligen 
meddelats mottagaren. Hit hör också de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma 
kostnaderna/samkostnaderna.

Insamlingskostnader. Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta 
kostnader är lönekostnader för de medarbetare som arbetar med insamling, kostnader för 
insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och givarregister. Hit hör också de till insamlingskostnaderna 
fördelade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.

Administrationskostnader. Administration utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Hit hör 
kostnader för revision, delar av hyra, administrativa system. Hit hör också de till administrationskostnaderna 
fördelade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna.

Värderingsprinciper m.m.

Finansiella anläggningstillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder
Skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Kortfristiga placeringar
Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. 
Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är 
hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde.

Intäktsredovisning
Intäkterna i form av gåvor och bidrag från privatpersoner och företag redovisas enligt kontantprincipen.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningen sker linjärt övertillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

5 år

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1 Gåvor

Insamlade medel
Allmänheten
Företag

Not 2 Uppgifter om framtida hyreskostnader

Under året har stiftelsens hyreskostnader
uppgått till;

514 132 589 592
68 314 67 553

582 446 657 145

Framtida hyreskostnader för icke uppsägningsbara hyresavtal
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Inom 2 till 5 år

Tidigare hyreskontrakt uppsagt per 2022-02-20. Nytt avtal tecknat 2022-02-15 
löper tillsvidare med tre månaders uppsägning.

Inventarier
Materiella anläggningstillgångar

Lokalhyra
Hyra kontorsmaskiner

10 694 425 10 139 978

0 1 103 344

2021 2020

20202021

598 779429 000
10 265 425 9 541 198

- 546 210
- 557 134
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Not 3 Personal

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män 1 2

Löner, ersättningar m.m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp: 

Styrelsen:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 1 944 386 2 496 617
Pensionskostnader

Sociala kostnader 

Summa styrelse och övriga

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgång

Realisationsresultat 38 820 0
Årets nedskrivning -155 901 -53 090
Återföring nedskrivning

Not 5
Övriga intäkter och liknande resultatposter

Utdelning
Räntor 8 444 0

601 200 646 000

2021

342 794 344 055

2020

2 046 773 2 643 653
102 387 147 036

3 342 321 4 023 454

2021 2020

0

4 5

601 200
0

646 000

694 348 733 801

0 0
-117 081 -53 090

2021 2020

351 238 344 055

3 3
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Not 6
Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Utrangering 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangering 0 0
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7
Andra långfristiga fordringar

Slag av fordringar
Hyresdeposition

Hyresdeposition för lokaler på Munkbrogatan kommer att återbetalas under första kvartalet 2022

Not 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringskostnader
Upplupen placeringsutdelning
Övriga förutbetalda kostnader

Not 9
Kortfristiga placeringar 

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar -200 740 -147 650
Återföring nedskrivningar 
Årets nedskrivningar -155 901 -53 090
Utgående ackumulerade nedskrivningar 
Utgående redovisat värde 

-148 041 -139 344

0 -8 697

148 041 148 041

148 041 148 041

2021-12-31 2020-12-31

-148 041 -148 041
0 0

79 945 59 415

2021-12-31 2020-12-31

0 16 725
197 686 166 943

130 920 128 112

165 000 165 000
165 000 165 000

2021-12-31 2020-12-31

-356 641 -200 740
9 015 199 8 712 666

8 913 406 6 513 406
458 434 2 400 000

0 0

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 10 925 443 kronor. 

9 371 840 8 913 406

0 0

408 552 371 195

2021-12-31 2020-12-31
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Not 11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Övrig upplupna kostnader

Not 12
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Stockholm 2022-

Mikael Björnstedt Jörgen Borgsved

Dan Haneklint Anneli Uhlin

2022-Min revisionsberättelse är angiven 
Sonora Revision

. .

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor 

77 673 202 033
172 364 123 868
250 037 325 901

2021-12-31 2020-12-31

De fortsatta verkningarna av Covid-19 och den politiska utvecklingen i östra Europa kan
med fog antas ha påverkan på värdet på placeringarna i framtiden.
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