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I nsam I ingsstiftelsen LIONS CANCERFORSKNINGSFON D
vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Org a n isationsnu mm er 817 602-2963

Ars redovisni n g för räkenskapsåret 2019 -07 -01 - 2020-06-30

Styrelsen för lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset
i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning för Fondens verksamhet
u nder dess trettiosjätte verksamhetsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp itusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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ÅneTs VERKSAMHET I SAMMANDRAG

t Summa inbetalningar I 432 tkr (5 951 tkr) - 76%
. Summa utbetalningar avseende den ideella verksamheten 5 479 tkr

(3 707 tkr) + 48 %
. Summa utbetalningar/summa inbetalningar 383 % (62 W. lnsamlingskostnader 1,11 yo (0,46 o/o)

o Administrations- och förualtningskostnader 2,67 % (0,85 yr)
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Förvaltn i n gsberättelse

Allmänt om verksamheten
Fonden stiftades 1984 av distrikten 101-8, 101-GD och 101-U av Lions Clubs
lnternational. Dessa stiftare utser enligt stadgarna styrelse och revisorer.
Fonden harfrån 1997 varit registrerad som lnsamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i

Uppsala.
Från och med den 1 januari 2A10 är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet.
Fonden har ett 90-konto, tilldelat av Svensk lnsamlingskontroll. Dessa instanser granskar
verksamheten och kontrollerar att gällande regler följs.
Lions Clubs lnternational har gett Fonden tillstånd att använda Lions namn och emblem.
Fonden är en ideellt arbetande insamlingsorganisation vars intäkter består av
penninggåvor från allmänheten och från Lionklubbar.
Fonden får inga medel från stat, regioner eller kommuner.
För att ingå i Fondens styrelse måste man vara medlem i en lionklubb i de stiftande
distrikten. Det innebär att ledamöterna måste följa Lions syften och etik.
Styrelsen för fonden beslutade på ett styrelsemöte den 7 april2020 att upplösa stiftelsen
i och med denna årsredovisning. Detta med anledning av att samma stiftare har bildat en
ny fond med namnet lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige
Uppsala-Örebro (LCFM) och som har samma inriktning men med utökat ändamåljämfört
med denna fond. Samtidigt beslutades det att kvaruarande medel skall överföras till den
nya fonden.

Ändamål
Ändamålet med Fonden är att bekämpa cance§ukdomarna, genom att stödja
forskningen inom cancerområdet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Anslag kan därmed ges till cancerforskare verksamma inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, med anknytning till Akademiska sjukhuset i Uppsala.
En uttalad policy är att stöd främst ges till yngre forskare.

Främjandet av ändamålet
Fondens inriktning är att anslå medel till den kliniska forskningen och då företrädesvis for
anskaffande av erforderlig utrustning iform av teknisk laboratorieutrustning och
laboratoriemateriel.
För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskningsanslag med
5 459 tkr (3 687 tkQ till 32 (34) olika forskningsprojekt.
Styrelsen har även beslutat att utse Stina Söderlund, UAS, till årets Lionstipendiat och
tilldela henne ett stipendium på 20 tkr.

För detta verksamhetsår har kravet från Svensk lnsamlingskontroll, om att minst 75 oÄ av
insamlade medel skalltillfalla ändamålet uppf,Tllts. Under året har utbetalningarna till
ändamålet gjorts med 5 479 tkr (3707 tkr). Detta betyder att måluppfollelsen for året
är 383% (62%). Storleken på måluppfyllelsen beror på att tillgängliga medel medgav en
relativt stor utdelning när beslut togs i november. lntäkterna minskade markant under
året, till förmån för den nystartade fonden lnsamlingsstiftelsen Lions Cancer-
forskn ingsfond Mel la nsve rige U ppsala-öreb ro.
I bilagan Utbetalda forskningsanslag 2019-2020, sid. 13-15, redovisas de olika projekten
med respektive belopp.
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Organisation
Fondens styrelse består av tre ledamöter med var sin personliga suppleant.
Varje ledamot och suppleant är utsedda av sina respektive tidigare Liondistrikt.
Den 1 juli 2019 ändrades distriktsindelningen inom Lions Sverige genom att antalet
distrikt reducerades till 5 med nya benämningar. lnom fondens verksamhetsområde
bildades distrikt 101-M av tidigare distrikten 101-B och 101-GD och distrikt 101-O av
tidigare distrikt 101-U tillsammans med distrikt 101-A.

Fondstyrelse
Under det gångna verksamhetsåret har fonds§relsen haft följande sammansättning:

Dag Hedin, ordförande, Bergsjö
Margareta Öberg, sekreterare, Östhammar
Rola nd Thorstensson, kassaförva lta re, Ö rebro
Birgitta Myrgren, suppleant, Bergsjö
Berith Blom BUlow, suppleant, Uppsala
Arne Andersson, suppleant, Lindesberg
Heinz Ondrejka, Falun har under året varit adjungerad till styrelsen.

Revisorer
Fonden har en av distrikten gemensamt utsedd ordinarie revisor och en
revisorssuppleant.
Dessa har under året varit:

Annette Samils, ordinarie
Auktoriserad revisor, Falun

Morgan Söderberg, suppleant
Auktoriserad revisor, Borlänge

Forskningsrådet
Fondens styrelse utser varje år ett forskningsråd. Detta har till uppgift att bedöma
inkomna ansökningshandlingar. Forskningsrådet lämnar efter granskning, ett förslag till
styrelsen på vilka forskare som bör få anslag. Styrelsen fattar därefter ett slutgiltigt beslut
om tilldelning av anslag. Forskningsanslagen utdelas en gång per år.

Forskningsrådet har under året bestått av följande ledamöter:

Gunilla Enblad, Ordförande Barbro Eriksson,
Professor vid UAS, Uppsala Professor vid UAS, Uppsala

Hans Hagberg, Håkan Ahlstrom,
Docent vid UAS, Uppsala Professor vid UAS, Uppsala

Sabina Davidsson
Docent vid USÖ, Örebro

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit tre protokollförda sammanträden.

6tt
å



5

Placeringspolicy
Fondens policy är den att kapitalplaeeringar endast får göras i värdepapper med låg risk.
lnga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas.

Verksamheten
Fondens verksamhet består i att samla in medel för att stödja forskningen inom
cancerområdet. Detta sker genom penninggåvor från allmänheten och från lionklubbar
som i sin verksamhet bland annat har som målsättning att stödja Fonden.
Den största delen av arbetet i Fonden består i att utfärda minnesbrev och
gratulationskort.
Fondens administration sköts av styrelseledamöterna. Den dagliga driften sköts av en
styrelseledamot, som tillika är Fondens kontaktperson och ordförande som arbetar med
de löpande ärendena från sin bostad som samtidigt är Fondens kansli. Detta gör att
Fonden inte behöver hyra kontorslokaler. Under året har sex personer utfört ideellt arbete
med den dagliga verksamheten. De har växelvis enligt ett schema arbetat i perioder om
en tilltre veckor itaget, som avlastning för ordföranden som har det övergripande
ansvaret. Omfattningen av det ideella arbetet motsvarar c:a 1,4 årsarbeten.
Alla i Fondens styrelse och forskningsråd arbetar helt ideellt utan ersättningar eller
arvoden.
Marknadsföringen sker dels genom att lionklubbarnas medlemmar sprider information om
Fondens verksamhet i sina närområden och dels genom så kallade annonspluggar i ett
antal dagstidningar. lnformation om Fonden finns på vår hemsida www.lcff.se, där det
även finns formulär för registrering av minnes- och gratulationsgåvor. Fonden tillhanda-
håller också en folder för marknadsföring. Fonden har även ett Swishkonto för gåvor.
Fonden har som policy att inte införa någon reklam iform av betalda annonser i

dagspress eller andra tidskrifter.
Begravningsbyråer med flera aktörer från hela landet, bidrar aktivt med att gåvor skänks
till Fonden.
Styrelsens ledamöter och suppleanter har vid olika tillfällen deltagit i sammankomster
med främst lionklubbar för att informera om Fondens verksamhet.
Fonden arrangerar årliga seminarier, där forskare är inbjudna för att berätta om sina
projekt och de framsteg som görs inom cancerområdet.

Målsättning
Fondens mål är att aktivt arbeta med att öka kännedomen om Fonden, för att på detta
sätt öka mängden penninggåvor till ändamålet. Detta skall ske genom utökad kontakt
med lionmedlemmar, som i sin tur framför vårt budskap till de som kan vara givare och
formedlare av gåvor till Fonden.

Måluppfyllelse
De medel som delas ut som forskningsanslag har bidragit till att mottagarna har fått
bättre möjligheter till att bedriva en framgångsrik forskning som i sin tur kommer cancer-
patienter tillgodo genom bättre behandlingsmetoder. Anslagen har även resulterat i att
dryga 50-talet forskare genom åren disputerat för medicine doktorsgraden med stöd av
vår Fond. Av de som erhållit stipendier från fonden, har genom åren c:a femton
stipend iater blivit professorer.

lnsamlade medel
lnbetalningarna till Fonden har under året minskat kraftigt och uppgick till drygt 1,4 mnkr
(5,9 mnkr) är 24,1 % jämfört med föregående år.
lnbetalningarna från lionklubbar:155 605 kr (1 660 237 kr) är 9,4 o/o

lnbetalningarna från allmänheten: 605 374 kr (1 462 926 kr) är 41,4 o/o

Testamentariska gåvor: 423 414 kr (27A2 018 k0 är 15,7 o/o

Övriga inbetalning ar: 247 804 kr (126 068 kr) är 1 96,6 % iämfört med föregående 
" ff lf fi
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lnbetalningar per distrikUklubbar
I bilagan ResultaUKlubbar, sid. 16-18, redovisas de olika insamlade medlen fördelat på
Lionklubbar/orter inom de olika distrikten, där klubbarna fi1-250 representerar distrikt
101-M (Mellan) och klubbarna 301-399 distrikt 101-O (Östra)

Forskning och stipendier
Till Fonden har under året inkommit 44 (44) ansökningar, varav 7 (10) från Örebro,
om sammanlagt 9,6 mnkr (10 mnkr). Av dessa har anslag beviljats till 32 (34) sökande.
Målet är att bevilja anslag till den kliniska (patientnära) forskningen och en uttalad policy
är att stöd företrädesvis ges till yngre forskare som ännu inte disputerat, för anskaffande
av bland annat laboratorieutrustning.
Bidrag till löner lämnas ej.
Utöver beviljade ansökningar, utdelar Fonden varje år ett stipendium till en person som
uppfyller kriterierna som "Ung, lovande cancerforskare".
Detta stipendium är en utmärkelse utan förpliktelser.
Sedan starten 1984 har 124,9 mnkr inbetalts till Fonden och 125,3 mnkr utbetalats till
olika forskningsprojekt.

Omkostnader
Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt i enlighet med
Lions anda och etik.
Omkostnaderna ligger däfför fortsatt på en mycket låg nivå.
lnsamlingskostnaderna uppgår till 1,1 1 olo (A,46 o/o) av insamlade medel, medan
administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 2,67 olo (0,85 %).
Omkostnaderna är högre än föregående år, eftersom insamlade medel är betydligt lägre
detta år.
Svensk lnsamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader maximalt 25 o/o.

Fondens omkostnader täcks normalt av finansiella medel. På grund av låg avkastning,
har detta mål inte uppfyllts detta år, men över en treårsperiod har det uppnåtts med god
marginal. Sedan starten har ett överskott av finansiella medel på drygt 2 mnkr kunnat
tillföras forskningen.

lnvesteringar
lnga investeringar har gjorts under året.

Resultatet av Fondens verksamhet
Resultatet för verksamheten uppgår under verksamhetsåret 2A19 - 2020, till
- 4 097 722 kr (2 193 301 kr). Arets underskott har uppkommit på grund av att vi har
rekommenderat givarna att börja skänka gåvorna till den nybildade fonden (LCFM) med
samma inriktning, eftersom det har tagits beslut om att aweckla denna fond.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras med Fondens egna kapital.
Vad i övrigt gäller Fondens resultat och ställning hänvisas till eftertöljande resultat- och
balansräkning.

Utdelningspolicy för anslag
Fonden har som grundpolicy, att inbetalda gåvomedel skall tillföras ändamålet genom
anslag till cancerforskningen, vilket innebär att det inte fonderas av inbetalda gåvomedel.

wnt,
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Förändring av Eget kapital

tB 1n 2019
Aterförda anslag
Aterbetalning av anslag
Disposition av föregående års resultat
Arets underskott
Överfört till nv fond

Balanserat eget kapital :

4 929 459
582715
- 66 431

2 193 301

- 3 541 322

Årets resultat

2 193 301

- 2 193 301
- 4 097 722

uB 30/6 2024 4 097 722 - 4 097 722

Fem år i sammandrag

Verksamhetsintäkter

Belopp itkr 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
Testamenten
Minnes och gratulationsbrev
Gåvor från Lionklubbar
Övrioa oåvor

423
605
156
248

2702
1463 1

1660 1

126

2 884
1681 1

1483 1

66

45
888
450

79

244
626
368
140

Summa intäkter

Verksamhetskostnader

Andamålskostnader
lnsamlingskostnader

1 432 5 951 3 378 6 114 3 462

5479 3707 5 888 6 295 4254
16 28 43 58 32

Administrationskostnader 38 , 50 34 25 21

Summa kostnader 5 533 3 785 5 965 6 378 4 347
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr.

Verksam hetens intäkter
Testamenten
M i n nesbrev/g ratu lationskort
Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Andamålskostnader
lnsamlingskostnader
Ad min istrationskostnader
Summa kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster

Rä nte i ntäkte r/Utdel n i n g a r
Realisationsvinster
Summa resultat av finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

AReTs RESULTAT

2019-07-01 2018-07-01
- 2020-06-30 - 2019-06-30

423 414 2702 018
605 375 1 462926
155 605 1 660237
247 804 126068

1 432 198 5951 249

- 5 479 000 - 3 707 000
- 15 907 -27 595
- 38 188 - 50 548

- 5 533 095 -3785 143

-4 100 897 2 166 106

Not
1

2

3

3175
0

3175

3 750
23 445
27 195

- 4 097 722

- 4 097 722

2 193 301

2 {93 30{
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BAtAIvs nÄxttttto
Belopp ikr.

TILLGANGAR

Omsättn i ngsti llgångar
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat fondkapital
Återforda anslag
Arets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
lnterimsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUIVIMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-46,3,0 2019-06-30

3 581 438
516 284

- 4 097 722
0

1 450
51 430

6 000 000
1 139 880
7 192760

7 192760

4755 323
174 136

2 193 301
7 122760

50 000
20 000
70 000

7 192760

0
0
0

a
q

0

0
0
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NOTER

Not { Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
lnsamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bokforingen sker efter FRlI-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer,
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

lntäktsredovisning
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhåller eller kommer att erhålla
for egen räkning redovisas som intäkt.
lntäkten värderas, om inget annat anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits
eller kommer att erhållas. Gåvor, som inte utgörs av kontanter, värderas till
marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Aterbetalda anslag
Enligt fondens regler, skall beviljade anslag återbetalas om vederbörande forskare slutar
sin anställning. Samma gäller för anslag som inte forbrukats inom tre år. l

Andamålskostnader
Ändamålskostnader består av utbetalda forskningsanslag- och stipendium enligt
stiftelsens syfte ochleller stadgar.

lnsamlingskostnader
lnsamlingskostnader består av kostnader som är nödvändiga för att generera intäkter. Hit
räknas kostnader för marknadsföring, utskick av minnesbrev och gratulationskort,
tackkort och dylikt.

Ad ministrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader for styrelsearbetet inklusive resor, revision,
förvaltningskostnader och dylikt.

Fordringar
Fordringar värderas individuellt och har upptagils till det belopp de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har redovisats till värdet på bokslutsdagen.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor för nedanstående cancerområden:
- Barncancer 52 749 kr (347 190 k0,
- Bröstcancer 500 kr (46 000 kr),

- Prostatacancer 48 2A0 kr (127 670 k0,
- Kvinnosjukdomar 0 kr (5 400 kr),

- Lungcancer 0 kr (300 kr),

- Levercancer 0 kr (17 600 kr).

Av de öronmärkta gåvorna för barncancer, 52 749 kr har anslag pä2 810 kr delats ut.
Resterande belopp, 49 939 kr har förts över till den nya fonden och beaktas vid utdelning
hösten 2020.

Wril6
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Not 3 Verksamhetens kostnader, tkr.
Utbetalda forskni ngsanslag
Stipendium till "Årets Lionstipendiaf'
Ändamålskostnader
" Se separat bilaga sidorna 13-15

D.å,
*5459

F.a.
3 687

2A 2A
5 479 3707

Tack
Styrelsen vill åter rikta eft varmt och innerligt tack till alla gåvogivare inklusive
lionklubbar, begravningsbyråer, ledamöterna i forskningsrådet samt till Fondens revisor
för allt stöd och uppoffrande arbete som nedlagts till gagn för Fondens verksamhet och
som tillsammans verksamt bidragit till Fondens framgång. Den regionala
cancerforskningen är i hög grad beroende av alla frivilliginsatser.

Uppsala 202A-07-07

ffisp
Dag Hedin

ful"/T*e=r
"'Roland Thorstensson

Kassafö rvaltare/Sty relseleda motStyrelseordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 2020-öa 4l

Auktoriserad revisor

Sekrete rare/Sty relse leda mot

An-nette Samils
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LIONS CANCERFORSKNINGSFOND Fondens utveckling i sammandrag
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LIONS CANC ERFORSKN INGSFOND

Utbetalda forskningsanslag 20L9 12020
Beviljat

Gustav Ullenhag, BOT 250 000 kr
Translationella immunterapistudier vid avancerad cancer
samt studier av operabelt melanom
(Håkan Ahlström deltog ej)

Torbjörn Karlsson, BOT 45 000 kr
Inflammation vid lågmaligna lymfom

Joakim Crona, BOT 300 000 kr
MEGALIT, en plattform ftir utveckling av mole§låir onkologi

Albin Österroos, B0T 250 000 kr
Mole§lär kartläggning av verkningsmekanismema ftir azacitidttt
och venetoclax mot akut myeloisk leukemi.

Ingrid Glimelius, BOT 100 000 kr
Individualized targeted treatment in patients with mantle cell
lymphoma - ongoing projects
(Gunilla Enblad deltog e)

Anna Erikssono BOT 100 000 kr
Novel biomarkers and methods for monitoring of measurable
residual disease in acute myeloid leukemia

Gunilla Enblad, BOT 350 000 kr
CAR T-cells in lymphomas - mechanisms of effect, toxicity and resistance
(Gunilla Enblad, Hans Hagberg deltog e)

Håkan Ahlström, BFC 195 000 kr
Imiomics och Radiomics vid helkroppsradiologi fbr detektion, prediktion
av terapieffekt och terapiutvåirdering av kolorektal cancer och lymfom
(Håkan Ahlström deltog ej)

Karin Glimsäter Stålberg, Kvinnokliniken 100 000 kr
Kliniska och translationella studier av ovarialcancer
(Håkan Ahlström deltog ej)

Aglaia Schiza, BOT 150 000 kr
Immunonkologi: Kan immunterapi bli ett alternativ fiir bröstcancerpatienter?

Per Hellström, Gastro 150 000 kr
Biomarkers of colitis-associated colorectal cancer

Iljalmar Flygt, BOT
SCAN ALL

100 000 kr

Rolf Larsson, Klinisk kemi och farmakologi 200 000 kr
Repositioning of mebendazole as an immunomodulator
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Henriklindman, BOT 100 000 kr
Systematisk FMCA-test av bröstcancer

Ruth Hermansson, BOT, USÖ 150 000 kr
Incidens av HPV hos äldre kvinnor som tidigare visade frånvaro av
HPV infektion.

Viktor Ljungström, Klinisk genetik 200 000 kr
Klinisk helexomsekvensering i hematologiska maligniteter

Tatjana Pandizic, Klinisk genetik 100 000 kr
Management of low-burden TP53 variants in CLL in clinical settings

Panagiotis Baliakas, Klinisk genetik 300 000 kr
Kartläggning av hematologiska maligniteter hos patienter
med möjlig ärftlig predisposition

Stina Söderlund, B0T 240 000 kr
Systemisk mastocytos; åir indolent och aggressiv systemisk mastocytos
två helt olika sjukdomar?

Britt Skogseidn B0T 250 000 kr
Endocrine tumorigenesis

Ulla Olsson-Strömbergo BOT 200 000 kr
Current challenges in CML: How to stop TKI treatment and how to cure
resistant disease

Tobias Åkerström, Kirugen 200 000 kr
Comprehensive sequencing of matched primary and metastatic
adrenocortical carcinoma

Dominik Glombik, Urologen, USÖ 100 000 kr
Morbidity and mortality following lymph node surgery in penile cancer

Henrik Ugge, Urologen, USÖ 17g 000 kr
Vilken roll spelar PD-Ll-uttrycket nåir det gäller risken att drabbas av
metastaserad prostatacancer?
(Sabina Davidsson dehog qj)

Rose-Marie Amini, Klinisk patologi 100 000 kr
Immunreglerande cellers betydelse vid maligna lymfom
(Gunilla Enblad deltog ej)

Mats Hellström, BOT 100 000 kr
Establishment of exosomes as a biomarker for glioblastoma patients

Anna Messing Eriksson, Urologen, USÖ 150 000 kr
Lerrnadsvanors betydelse ftir upplevelsen av stress i samband
med utredning ftir prostatacancer.
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Monica Hermansson, Klinisk genetik 200 000 kr
Identifiering av prognostiska markörer hos KMl-patienter med progress
under pågående TKl-behandling

Anna Segerman, Klinisk kemi och farmakologi 100 000 kr
Ny behandling ftr glioblastom: sensibilisering av resistenta cancerceller
genom omprogrammering

Matts Olovsson, Kvinnokliniken 200 000 kr
Vaginala mikrobiomets betydelse ftir risken utveckla cervixcancer

Jessica Carlsson, Urologen, USÖ 150 000 kr
Validering av prognostiska biomarkörer ftir att ftirutsäga recidiv
av urinblåsecancer

Anders Vikerfors, Urologen, USÖ 150 000 kr
Kan ftjrändringar i vårt immunlorsvar anviindas fiir att forutspåprognos
av urinblåsecancer?

Summa forskningsanslag 5 459 000 kr

Årets stipendiat Stina Söderlund, UAS 20.000 kr

Totalt till ändamålet S 479 00t) kr

De namn som står inom parantes ( ) i kursiv stil efter projehbeslcrivningen,
anger att vederbörande ledamot av forslcningsrådet, inte deltagit i beslutet att Jbreslå
medel på grund av jdv, i enlighet medfondens regler.
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
org.nr 817602-2963

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid
Akademiska sj u kh uset i U ppsala för räkenskapsåret 20 I 9-07 -0 1 

-2020-06-30.
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 30 juni 2020 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisn ingens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i

Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns 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 mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realisiiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.

6
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen" Dessutom:

. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utfor granskningsåtgarder bland annat
utifrån 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 beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse for min

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

r utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 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 upplysningar 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens förvaltning för
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för
räkenskapsåret 20 1 9-07-01 

-2020-06-30.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförord nan det el ler årsredovisn in gslagen.

2av3
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Grund för uttalande
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 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 förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

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

o företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisnin gslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfors
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser 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.
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Annette Samils
Auktoriserad revisor
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