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Styrelsen for lnsamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset
i Uppsala, nedan benämnd Fonden, avger härmed redovisning för Fondens verksamhet
under dess trettiofemte verksamhetsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp itusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Summa inbetalningar 5 951 tkr (3 378 tkr) + T6%
Summa utbetalningar avseende den ideella ve*samheten 3 707 tkr
(5 888 tk4 - 37 %
Summa utbetalningar/summa inbetalningar OZ % (lT4 o/o)
lnsamlingskostnader A,46 yo (1,3 yo)
Administrations- och förvaltningskostnader 0,85 % 0,A o/r)
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Förvaltn i ngsberättelse
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 har från 1997 varit registrerad som lnsamlingsstiftelse vid Länsstyrelsen i
Uppsala.
Från och med den 1 januari 2C1A är Länsstyrelsen i Stockholms län tillsynsmyndighet.
Fonden har ett 90-konto, tilldelat av Svensk lnsamlingskontroll. Dessa instanser granskar
verksamheten och kontrollerar att gällande regler foljs.
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, regionerllandsting 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.

Ändamål
Andamålet 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 foreträdesvis för
anskaffande av erforderlig utrustning i form av teknisk |aboratorieutrustning och
laboratoriemateriel.
För detta ändamål beslutade styrelsen att under året bevilja forskningsanslag med
3 687 tkr (5 868 tk{ till 34 (42) olika forskningsprojekt.
Styrelsen har även beslutat att utse Malin Enblad, UAS, till årets Lionstipendiat och
tilldela henne ett stipendium på 20 tkr.
För detta verksamhetsår har inte kravet från Svensk lnsamlingskontroll, om att minst 75
ay insamlade medel skall tillfalla ändamålet uppfyllts. Under året har utbetalningarna
till ändamålet gjorts med 3 707 tkr (5 888 tkr). Detta betyder att måluppfyllelsen for året
är 62 % (174Vo\ Orsaken till detta är att ett antal testamentariska gåvor på 1 935 tkr
erhållits efter det att beslut om utdelning tagits. Trots detta anser vi att ändamålet är
uppfyllt över tid då vi med föregående års utdelning och med årets överskott har
mojlighet att uppfulla kravet 75 o/o.
I bilagan Utbetalda forskningsanslag 2018-2019, redovisas de olika projekten med
respektive belopp.
o/o

Organisation
Fondens styrelse består av tre ledamöter med var sin personliga suppleant.
Varje ledamot och suppleant är utsedda av sina respektive Liondistrikt,
101-B (Bergslagen), -GD (Gävle-Dala) och -U (Uppland).
Distriktsråden i respektive distrikt fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar
ansvarsfrihet för fondstyrelsen, vilket har skett för 2017 -2018 års förvaltning.
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Fondstyrelse
Under det gångna verksamhetsåret har fondstyrelsen omorganiserats och har vid årets
slut foljande sammansättning :

101-B

RolandThorstensson,kassaförvaltare ArneAndersson,suppleant

Örebro

ordförande
Bergsjö
101-U Margareta Öberg, sekreterare
Östhammar
101-GD

Dag Hedin,

Lindesberg
Birgitta Myrgren, suppleant
Bergsjö
Berith Blom BUlow, suppleant
Uppsala

Heinz Ondrejka, Falun har under året adjungerats till styrelsen.

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

ordinarie
revisor

Annette Samils,
Auktoriserad

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 foljande ledamöter:

Ordförande
Uppsala
Hans Hagberg,
Docent vid UAS, Uppsala

Gunilla Enblad,
Professor vid UAS,

Barbro Eriksson,
Professor vid UAS, Uppsala
Håkan Ahlström,
Professor vid UAS, Uppsala

Sven-Olof Andersson,
Docent vid USÖ, Örebro

Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollforda sammanträden.

Placeringspolicy
Fondens policy är den att kapitalplaceringar endast får göras i värdepapper med låg risk.
lnga aktieplaceringar får göras. Aktier erhållna som gåva skall säljas.
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Verksamheten
Fondens verksamhet består i att samla in medelför 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 minnesblad och
gratulationskort.
Fondens administration sköts av styrelseledamöterna. Den dagliga verksamheten sköts
av en s§relseledamot, som tillika är Fondens kontaktperson och arbetar med den
Iöpande driften 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 till
tre veckor i taget, som avlastning för styrelseledamoten som har det övergripande
ansvaret. Omfattningen av det ideella arbetet motsvarar c:a 1,3 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 vuww.lcff.se, där det
även finns formulär för registrering av minnes- och gratulationsgåvor. Fonden tillhandahåller 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 och församlingar från hela landet, är stora förmedlare av gåvor 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 for att berätta om sina
projekt och de framsteg som görs inom cancerområdet.

Målsättning
Fondens målsättning är att aktivt arbeta med att öka kännedomen om Fonden, för att på
så sätt få mera 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
förmedlare av gåvor till Fonden.

lnsamlade medel
lnbetalningarna till Fonden har under året ökat kraftigt och uppgick till drygt 5,9 mkr
(3,3 mkr). lnbetalningarna från lionklubbar ökade under året med 21 %jämfört med
föregående år. Inbetalningarna från allmänheten minskade däremot med 10 %. Övriga
inbetalningar minskade med 1O o/o. Testamentariska gåvor ökade kraftigt under året
med 1106%jämför med föregående år.

lnbetalningar per distrikt.
Testamenten
Minnes- gratulationsbrev
Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor

{01-GD
101-U Övrisa Sammanlaqt
(244)
146
2 358
-2 0) 2702
244)
697 (75e) 236 ( 286) 140 (16e) I 463 (1 626)
421 (321) 720 (
1) { 660 (1 368)
0
35 ( 18)
39 ( 57\ 18
34 ( 18) 126
140)
1 1M (e84) 1 303 (1 381) 3 332 ( 825) 173 (188) 5 95{ (3 378)
101-B
200
0)
3e0 (412)
519 (554)

(

19

(29)

( 0)
4e2)
( 47\

22141)

56 (24)

(
(

(

(

3 (6)
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Forskning och stipendier
Till Fonden har under året inkom mit 44 (44)ansökningar, varav 10 (1 1) från Örebro,
om sammanlagt 10 mkr (8,8 mkr). Av dessa har anslag beviljats till 34 (42) 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 123,5 mkr inbetalts till Fonden och 119,9 mkr utbetalats till olika
forskningsprojekt. Under denna tid har dryga 5O-talet forskare disputerat för medicine
doktorsgraden med stöd av vår Fond.

Omkostnader
Fonden har ingen anställd personal. Verksamheten bedrivs helt ideellt i enlighet med
Lions anda och etik.
Omkostnaderna ligger därför fortsatt på en mycket låg nivå.
lnsamlingskostnaderna uppgår till 0,46 o/o (1,3 o/o) av insamlade medel, medan
administrations- och förvaltningskostnaderna motsvarar 0,85 % (1,0 %).
Trots att omkostnaderna är ungefär lika som föregående år, är procentsatsen lägre på
grund av att insamlade medel är betydligt högre detta år.
Svensk lnsamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader totalt 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 mkr kunnat
tillföras forskningen.

lnvesteringar
lnga investeringar har gjorts under året.

Resultatet av Fondens verksamhet
Resultatet for verksamheten uppgår under verksamhetsåret 2018 - 2019, till
2 193 301 kr (- 2280 333 kr). Årets vinst har uppkommit på grund av att medel från
testamenten inkommit efter beslut om utdelning,av årets anslag.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras med Fondens egna kapital.
Vad i övrigt gäller fondens resultat och ställning hänvisas till efterföljande 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.
Till följd av det rådande låga ränteläget, har styrelsen beslutat att tills vidare ha en
kapitalbehållning på 3 milj. kronor, för att täcka omkostnaderna med avkastningen härav
tillsammans med finansiella resultat.
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Förändring av Eget kapital

2A18
anslag

tB 1t7
Aterforda
Disposition av föregående års
Arets vinst
uB 3016 2019

Arets resultat

Balanserat eqet kapital :
Fritt
Bundet enligt
Styrelsebeslut

resultat

4 035 656
174136
- 2 280 333

3 000 000

- 2 280 333

1 929 459

3 000 000

2 280 333
? 1933A1
2 193 301

Fem år i sammandrag.
Verksamhetsintäkter
Belopp itkr
Testamenten
Minnes och gratulationsbrev
Gåvor från Lionklubbar
Övriqa

qåvor

Summa intäkter

20'18-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
2 702
1 463
1 660
126
5

951

244
626
1 368
140

2 884

45

1 681
1 483

1 888

1 602
1 969

1 450
79

1 643

3 378

6 114

3462

6 973

888 6295 4254
43
58
32
25
21
34

7 214
64

1

66

1759

Verksamhetskostnader

3747
28
Administrationskostnader 50
Ändamålskostnader
lnsamlingskostnader
Summa kostnader

3

785

5

5 965

6

378

4

307

31

7 309
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

2018-07-01

Not
1

-

20{9-06-30

2017-07-01
- 2018-06-30

Verksamhetens intäkter

2702 018

Testamenten
M in

nesb rev/g ratu latio nskort

Gåvor från Lionklubbar
Övriga gåvor
Summa intäkter

Verksamhetens kostnader
Andamålskostnader
lnsamlingskostnader
Ad m in istrationskostnader
Summa kostnader

Verksamhetsresultat

462926
237
126 068
5951 249
1

1 660

2

3

000
-27 595
- 50 548
-3785 143
2 166 106

- 3 707

244 272
1 626 839
1 367 542
139 538
3 378 191

- 5 888 000

-42470
- 34 316
- 5 964 786
- 2 586 595

Resultat från finansiella poster
Rä ntei ntäkte r/Utd e I n i n ga r

Realisationsvinster

S:a resultat av finansiella poster

3 750
23 445
27 195

2 262
304 000
306 262

Resultat efter finansiella poster

2 193 301

- 2 280 333

ARETS RESULTAT

2 193 301

- 2 280 333

.a--il rt/flw
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BALANSRÄKNING

Not

2019-06-30

20{8-06-30

1 450

0
32 360
0

Belopp i kr.

TILLGANGAR
Omsättn i n gsti I lgån gar
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och Bank
S :a omsättningstillgångar
S:A TILLGAUEEN

51 430
6 000 000
1 139 880

7192760

4 732 963
4765 323

7 192760

4765 323

4 755 323
174 136
2 193 301
7 122760

7 031 613
4 043
- 2 280 333
4755 323

50 000
20 000
70 000

0

10 000
10 000

7 192760

4765 323

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat fondkapital
Aterforda anslag
Arets resultat
S:a eget kapital

Kortfristiga skulder
lnterimsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
S:a kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL O SKULDER
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NOTER

Not

I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
lnsamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och BFNAR 201 2: 1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bokföringen sker efter FRlI-BAS 2002 kontoplan för insamlingsorganisationer.
Redovisningsprinciperna är oforändrade 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.
Andamålskostnader
Ändamålskostnader består av utbetalda forskningsanslag- och stipendium enligt
stiftelsens syfte och/eller stadgar.
lnsamlingskostnader
lnsamlingskostnader består av kostnader som är nödvändiga för att generera intäkter. Hit
räknas kostnader for marknadsföring, utskick av minnesbrev och gratulationskort,
tackkort och dylikt.
Ad m inistrationskostnader

Administrationskostnader består av kostnader för styrelsearbetet inklusive resor, revision,
förvaltn ingskostnader och dyl ikt.
Fordringar
Fordringar värderas individuellt och upptagits till det belopp de beräknas inflyta med.

Tillgångar och skulder har redovisats till värdet på bokslutsdagen.
Not 2 Verksamhetens intäkter.
Av intäkterna har givare öronmärkt gåvor for nedanstående cancerområden:
- Barncancer 347 190 kr (155 822kr),
- Bröstcancer 46 000 kr (700 kr),
- Prostatacancer 127 670 kr (139 418 kr),
- Kvinnosjukdomar 5 400 kr (1 121 kr),
- Lungcancer 300 kr (450 kr),
- Njurcancer 0 kr (200 kr),
- Livmoderhalscancer 0 kr (51 700 kr),
- Bukspottkörtel 0 kr (400),
- Levercancer 17 600 kr (0 kr).
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Av de öronmärkta gåvorna för barncancer, 347 190 kr har anslag på 100 000 kr delats ut.
Resterande belopp, 247 190 kr kommer att beaktas vid utdelning hösten 2019.
Det har även öronmärkts 17 600 krför levercancer. För denna cancerform har det inte
sökts några medel i år, varfor de förs vidare till kommande år.
Not 3 Verksamhetens kostnader, tkr.
Utbetalda forskn ingsanslag
Stipendium till'Arets Lionstipendiat"
Andamålskostnader
" Se separat bilaga sidorna 13-15

D.å.

*3687

20
3707

F.a.
5 868
20
5 888

Tack
Styrelsen vill åter rikta ett varmt och innerligt tack till alla gåvogivare inklusive
lionklubbar, begravningsbyråer, församlingar, Iedamoterna iforskningsrådet samt till
Fondens revisor for 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 2019-08-12

4*!**,,fur

S§relseordförande

Margäreta Oberg
Sekrete ra f€/Styrelseledamot

har avgivits 201 9-09-/6

Auktoriserad revisor

R"rC

Kassaförvaltare/Styre lseleda mot

12

LIONS CANCERFORSKNINGSFOND Fondens utveckling i sammandrag

lnbetalningar jämtört med föregående år
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LIONS CANCERFORSKNI NGSFOND
Utbetalda forskningsanslag 2018 12019
Beviljat
Aida Plesan.

BOT

32 000 kr

Ketaminbehandling till palliatiwårdspatienter:
kliniska effekter och patientsiikerhetsaspekter

Alex Gholiha, Onkologikliniken
Prediktiva och prognostiska markörer i Hodgkins lymfom

100 000

kr

100 000

kr

100 000

kr

100 000

kr

(Gunilla Enblad deltog ej)

Alvida Qvick, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ
Detektering av proteinuttryck i cirkulerande extracellultira vesiklar
ftir prediktiv testning
Anders Larsson, Klinisk kemi och

farmakologi

Karakterisering av ytreceptorer hos prostasomer från prostatacancerceller

Anders Vikerfors, Urologiska kliniken, USÖ
Kan cirkulerande PTX3 anviindas som en biomarkör for urinblåsecancer?

Ann Erlandsson, Urologiska kliniken,

USÖ

50 000 kr

Immune respons in Prostate cancer tissue during treatment with ADT
and"/or radiation

Anna Bremer, Klinisk genetik
Genetisk karaktiirisering av myelom

Britt Skogseid, Onkologisk
Endocrine tumorigenesis

200 000 kr

endokrinologi

200 000 kr

Claes Anderssono Klinisk kemi och farmakologi
Pharmacodynamic Biomarker of Efficacy and
Adverse Effects for Immune Checkpoint Blockade Therapy

Daniel Molin, Onkologkliniken
Tidig upptäckt av biverkningar vid behandling av Hodgkins lymfom

75 000 kr

150 000

kr

(Gunilla Enblad deltog ej)

Gisela Helenius, Laboratoriemedicinska kliniken,
Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar
ftir prognos och behandlingsrespons hos patient

USÖ

Gustav Ullenhag, BoT - Onkologen
CO+O-at<tiverande immunterapi effektiv ft)r patienter med avancerad
solid cancer och leder radiologiska undersökningar under
uppftiljningsperioden, av patienter som opererats ftir högrisk
malignt melanom, till en blittre överlevnad?

ar

250 000 kr

50 000 kr
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Helgi Birgisson, Kirurgen
Kolorektal cancer och peritoneala metastaser

Henrik Ugge, Urologiska kliniken,

USÖ

150 000

kr

50 000 kr

Okar ftirekomst av regulatoriska T-celler risken att fa
lymfkörtel-metastaserade prostatacancer

Joakim Crona, Onkologisk endokrinologi
Clinical and Molecular Studies on Neuroendocrine Tumour Evolution

Karin Larsson,

BoT-Hematologen

100 000

kr

50 000 kr

Prevalensstudie av ftirmaksflimmer och annan hjärt- kåirlsjukdom
hos patienter med KLL

Kristin Ayoola Gustafsson, Klinisk

genetik

100 000

kr

150 000

kr

150 000

kr

Molekylärgenetisk profilering av terapiresistenta patienter
med kronisk myeloisk leukemi

Kristin Blom, Klinisk kemi och

farmakologi

Tailored Cancer Therapies through lndividualized
Ex vivo Tumor Expansion

Malin Enblad,

Kirurgen

Peritoneal metastasering vid kolorektalcancer och appendixcancer
(Gunilla Enblad, deltog ej)

Malin Kaliff, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ
Kan HPV-infektion identifieras tidigt i screeningprover

200 000 kr

hos kvinnor som senare ffir cervixcancer

Marie Engvall, Klinisk

genetik

50 000 kr

Detektion av deletioner av klinisk betydelse vid genetisk karakttirisering
av hematolo gi ska maligniteter

Mats llellström,

BoT-Onkologen

200 000 kr

Development of immunotherapy for glioblastoma

Mattias Mattsson, BoT-Hematologen
Translationella studier av kronisk lymfatisk leukemi med inriktning
på genetiska ftiriindringar

100 000

kr

Olivera Casar-Borota, Klinisk patologi
Immunhistokemisk och molekylåirgenetisk studie av stamcellsmarkörer
i neuroendokrina hypofystumörer

100 000

kr

100 000

kr

100 000

kr

Per Fris\ Barnonkologen
Insulinresistens och kroppssammansättning efter
allogen stamcellstransplantation i barndomen
Per HeIIman, Kirurgen
Riktad strålbehandling av pankreascancer
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Per M Hellström, Specialmedicino Gastro
Biomarkörer ftir colit-associerad coloncancer med inducerbart
kväveoxidsyntas (iNOS) och eNOSE
Peter Hollander, Klinisk patologi
Prediktiva markörer hos Adcetris-behandlade patienter med
Hodgkins lymfom
(Gunilla Enblad deltog e.j)

Rolf Larsson, Klinisk kemi och farmakologi

80 000 kr

kr

150 000

50 000 kr

Discovery and development of novel anticancer therapies
by drug repositioning
Sabina Davidsson, Urologkliniken, USÖ
Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 anvålndas som
biomarkör fiir nj urcancer

Tammer Hemdan, Urologiska kliniken
Identifi ering av biomarkörer i urinblåsecancer
Tomas Jerlström, Urologiska kliniken, USÖ
Kan ftirekomsten av regulatoriska T celler ftirutsäga recidiv av cancer
i urinblåsan?

Ulla Olsson-Strömberg,

BOT-Hematologen

50 000

kI

100 000

kr

50 000 kr

150 000

kr

Utveckling av metod som kan prediktera vilka patienter med
kronisk myeloid leukemi som kan botas

Zahrn

Taheri-Kadkhoda

50 000 kr

Pencil beam proton therapy in postoperative locoregional radiotherapy
of breast cancer (PROLOB)

Summa

forskningsanslag

Årets stipendiat Malin Enblad,

Totalt till

ändamålet

UAS

687 000

kr

20.000 kr

3 707 000

De namn som står inom parantes ( ) i kursiv stil eJier projektbeslcrivningen,
anger att vederbörande ledamot av forslcringsrådet, inte deltagit i beslutet att föreslå
medel på grund av jciv, i enlighet medfondens regler.

kr

Å
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
org.nr Bt76oz-2963

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala för räkenskapsåret zor8-o7-or - zorg-o6-3o.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprdttats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden räfivisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3o juni zorg och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberdttelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Grundfor uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reuisorns ansuar. Jag är oberoende i förhållande
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i örrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

till

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och dndamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätbvisande bild enligt
årsredovisningslagen. S§nelsen ansvarar dven 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 upprdttandet av årsredovisningen ansvarar sbnelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tiIlämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
s§'relsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt aiternativ till att
göra något av detta.

Reuisorns ansuar
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 sdkerhet 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

_&

we
.

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåIsenliga 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 åsidosdttande av intern kontroll.

o

skaffar jag mig en förståe]se av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är Iämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i s§relsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

.

drarjag en slutsats om ]ämpligheten i att s§nelsen använder antagandet om fortsatt driftvid upprdttandet 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 revisionsberdttelsen fåsta 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 revisionsberdttelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

r

utvärderarjag 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 rätfvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om be§delsefulla iakftagelser 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 ärsredovisningen harjag även utfört en revision av st),relsens förvaltning för
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala för
räkenskapsåret 2o18-o7-o1

-

2o19-o6-3o

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

Grundfor uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reuisorns ansuar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt

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 ansDor
Det är stpelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Reuisorns ansuar
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 s§,relseledamot i något väsentligt avseende:
. företagit någon åtgärd eller gjort sig s§ldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningss§;ldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

.

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

Rimlig sdkerhet 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
ersdttningss§ldighet mot stift elsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 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 frir stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra fcirhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

mber zotg

Annette Samils
Auktoriserad revisor

3av3

