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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

rÖNVIT,TNING SBERÄTTELSE

Årsredovisningen Èir upprättad i svenska kr, SEK.

Verksamheten
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att genom bidrag från Lionsklubbar och från allmänheten, i form av gåvor och

testamenten, insamla medel till forskning mot cancer i västra Sverige och därvid företrädesvis stödja klinisk forskning
d.v.s. den patientnära cancerforskningen som bedrivs av forskare, läkare och annan sjukvårdspersonal som är verksamma
vid sjukhus och institutioner i västra Sverige.

Stiftelsen har ett s.k. 90-konto och är registrerad som insamlingsstiftelse vid länsstyrelsen i Västra Götalands kin och vid
Svensk Insamlingskontroll.

Allt arbete i stiftelsen sker ideellt. Stiftelsen har ingen anstätld personal. Målet är att stiftelsens kostnader sett över tid, ska
uppgå till högst 5 %o av insamlade medel, d.v.s. av vade insamlad hundralapp ska minst 95 kr användas ftir stiftelsens
ändamåI. För de senaste tre räkenskapsåren utgör den genomsnittliga kostnaden 3,99 %o av insamlade medel. Svensk
Insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader högst25 %o.

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av forskningsanslag har stiÍtelsen med hjâlp av
Jubileumsklinikens Cancerfond knutit till sig tre forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Cancer
Center i Göteborg. Dessa forskare utgör tillsammans med tre ledamöter i stiftelsens styrelse stiftelsens forskningsråd som
bereder inkomna forskningsansökningar och ftireslår styrelsen att besluta om stöd till olika forskningsprojekt.

Stiftelsen har under verksamhetsåret fattat beslut om sammanlagt 2 000 000 kr (varav I 480 000 kr har utbetalts under
verksamhetsåret) till forskn¡ng inom följande områden:

-Innovativa modeller för att kunna optimera immunterapi mot melanom (Göteborgs universitet, avd. kirurgi, kliniska
vetenskaper I 000 000 kr)

-Molekylärgenetisk monitorering vid akut myeloisk leukemi - utveckling av nya strategier ÍÌir behandlingsbeslut (Göteborgs
universitet, inst. för biomedicin 160 000 kr)
-Livskvalitet vid behandling och uppftljning för tjock- ändtarms och analcancer (Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, 160 000 kr)

-Splitting-angiogenes som måltavla i metastaserat malignt melanom (Jubileumskliniken Sahlgrenska sjukhuset, 160 000 kr)
-Identifiering av prognostiska och prediktiva biomarkörer för en individualiserad behandling vid kolorektal cancer i stadium
ll (Sahlgrenska universitetssjukhuset kirurgkliniken, I 60 000 kr)

-Experimentell behandling av glioblastom - kliniska och prekliniska studier (Sahlgrenska universitetssjukhuset, I 60 000 kr)
-Revolutionera utredningsgången av cancerpatienter som utreds på Diagnostiskt Centrum genom Nästa Generations

Sekvensering (Skaraborgs sjukhus Skövde medicinkliniken, 200 000 kr)

Forskningsanslaget på I 000 000 kr åir ett särskilt anslag som har beviljats ftir ett längre projekt och som har kunnat
finansieras tack vare den donation på I 000 000 kr som stiftelsen mottog i december 2015. Ovriga beviljade anslag är
delfinansiering av större projekt.

Mot bakgrund av ovanstående redovisning anser styrelsen att stiftelsens ändamål är väl tillgodosett för verksamhetsåret.

Nästa utlysning ftir ansökan om forskningsanslag är planerad att ske i januari 2018 då ca I 200 000 kr berliknas stå till
förfogande för forskningsändamåI.

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande
tilläggsupplysningar.
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Insamlin gsstiftelsen Lions Cancerforskn in gsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

RESULTATRÄKNING 2016-07-01

2017-06-30

Verksamhetens intäkter
Bidrag fran lionsklubbar

Gåvor från allmänheten

Testamente

Not
836 s68

577 154

0

I 413 722

-6',l55

-4 771

-2 000 000

-23 010

-29193
-2 063 729

-650 007

6 8s3

6 8s3

-643 t54

-643 154

2015-07-01

2016-06-30

801 748

I 453 599

166 006

2 421 353

-4175
-2 996

-1 750 000

-20 243

-20 925
-t 798 339

623 014

8 701

8 701

631 7t5

631 715

Verksamhetens kostnader
Information och påverkan

Ändamålskostnader

För ändamålet beslutade/utbetalda forskningsanslag

Adminishationskostnader

Insamlingskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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Insa mlin gsstiftelsen Lions Cancerforskn ingsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

BALANSNÄXNTNC 2017-06-30

rrr,r.cÅNcm

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intÌikter I 143

I 143

Not

2016-06-30

225

t 599 228

t 599 228

t 599 453

I 599 453

961 832

631 7t5
I 593 547

s 906

5 906

r 599 453

225

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2

Ändamålsbestämda medel

Ärets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftrutbetalda intäkter 3

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

t 473 982
t 473 982

t 475 125

t 475 125

t 593 547

-643 154

950 393

524 732

s24 732

I 475 125
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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfo rskn in gsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

TILLAGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÀNNA UPPLYSNINGAR

Redovßníngsprinciper

,{rsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 20 12 : I Ä¡sredovisning och

koncernredovisning (K3).

Värderíngsprinciper

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

Ovr i ga t i I I gång ar, øv s c;ittning ar o ch s kul der

Öwiga tillgångar, avsåittningar och skulder har v?irderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not I Personal

Stiftelsen har ingen anställd personal

Not 2 Eget kapital
Andamålsbestämda medel
Resultatdisposition enligt beslut av

styrelsen:

Överftiring till ändamålsbestämda medel

Summa itndamålsbestämda medel

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2016t2017

961 832

631 715

1593s4',7

-643 154

950 393

520 000

4 732

524 732

20lst20l6

204 400

75',7 432

961 832

63t 715
I 593 547

0

s 906

5 906

Årets resultat, - 643 154, överföres enligt styrelsens beslut till Ändamålsbeståimda medel

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäktet

Under räkenskapsåret beslutade men vid utgången

ej utbetalda forskningsbidrag

Övrigt
Summa
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Insamlin gsstiftelsen Lions Ca ncerforsknin gsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

Skövde 2017-11-15

Lars Claes I Helgesson

Vice ordft)randeOrdftirande

Wikström Lars-Göran Larsson

tjåinstgörande erstittare fór Rolf Lövgren

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- /¿'/ f

<¿2¿,

Z/, VJ'

Ingemar Venemyr
Auktoriserad revisor FAR

Nordh
Auktoriserad revisor FAR
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REVISIONSBERJ|TTELSE

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Lions cancerforskningsfond i vlistra Sverige
Org.nr. 802426-3090

Rapport om årsredovisningcn

Ufialanden

Vi har utftirt en revision av årsredovisningen fìlr lnsamlingsstifìclsen Lions Cancerforskningsfond Í Västra
Sverige lor rtikqnskapsårer 20 1 6-07-0 1 -- 20 t Z-06-3 0.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med fusredovisningslagen och ger en i alla
våisentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 30juni 201 7 och av dess
finansièlla resultat für fuet enligt årsredovísningslagen.

Grundfiir uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
n:írmare i avsnitten "Den äuktoriserade revisoms ansvar' samt t'Den fiirtoendevalde ievisoms ansvar,'. Vi ¿ir
oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor ha¡
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillråickliga och ändamålsenliga som grund fÌir vâra
uttalanden.

Styrelsens ansvat
Det äi styrelsen som har ansvaret ldr att årsrcdovisningen upprättas och att den ger en räftvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvÍuar även lor den interna kontroll som den bedömer är nödvändig lor att
uPprãtta en årsredovisning som inte innehåller några väsentlþa felalitigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsin ldr bedömningen av stiftelsens fürmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, nÌir så är till¿impligt, om ftirhållanden son't kan påverka formågan att forts¿itta
verksamhçten och att använda antagandet om lortsatt drift. Antagandet orn fofsatt drift tillärnpas dock intc
om styrelsen avser att likvidera stiftelsen. upph<Íra med verksamheten eller inte har något realistískt
alternativ till att göra något av detta.

Den auklorise¡qde reviso¡ns oilsvat
Jag har att utfiira revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
À'fitt mål ilr at1 uppnå en rirnlig grad av sÈikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
nâgra vlisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pâ oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet Íir en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti fÌir att en revision som utfìirs enligt tSA och god revisionssed i
Svcrige alltid kommer att upplÌicka en väsentlig felaktighet o¡n en sådan finns. Felalitigheter kan uppstå på
grund av oegenfligheter eller fel och anses vara våisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fürvåintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del àv en revision enligt ISA anvlinderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning undcr hela reVisioneu. Dessutom:

' idcntifiera¡ och bedönterjag riskcma fÌir vlisentliga felalitigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utfiir granskningsåtgÌirder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar rcvisionsbevis son ¿ir tillräckliga och ändanrålsenliga fdr aft utgöra en grund für mina uttalanden.
Risken ftir att ¡nte upptäcka en vtisentlig felaktighet till ftljd av oegentligheter är lÌögre iin fÌir en v?isentlig
felattighet som beror på fel, efrersom oegentligheter kan innefatta agerande Ì maskopi, fìirfalskning,
avsikliga utelärnnanden, felaktig informarion eller åsidostittande av intem kontroll,

' skaffar jag nrig cn fìirståelse av den dcl av stiftelsens intema kontroll som har betydelse ftr min revision
ftir att utforma granskningsåtgärder som iir låimpliga med hänsyn till omständighetema, men inte fìjr an uftala
mig onr effektiviteten i den interna konkollen.
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: utvärderar jag lämpligheten i de redovisnìngsprincíper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

' drarjag en slulsats om länrpligheten i att styrelsen anv¿inder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av å¡sredovisningen. Jag dra¡ också en slutsats, med grund i de inh¿imtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon viisentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hlindelser eller ldrhållanden som ka¡ leda till
betydande wivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksarnheten. om jag drar slutsatsen att det finns en
väsenllig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberäuelsen lÌista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den våisentliga osäkerhesfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillri{ckliga,
modifiera uttalandet om å¡sredovisningen, Mina slutsatser baseras på Ue rwisionsbevis som inhÌtmtas fram
till datumet für revisionsberÈfttelsen. Dock ka¡ framtida hiindelser eller fÌirhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fonsärta verksamheten,

' utvlirderar jag den övergripande presentationen, struLturen och innehållet i fusredovisningen, dli¡ibland
upplysningarna' och om årsredovisningen återger de underliggande tansaktionerna och händelssrna på ett
stitt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland anna! revisionens planerade omfattning och inrikfiring samt
tidpunHen ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelssr under revisionen, dtuibland de
beþdande brister i den intema kontrollen som jag idcntifìerat.

Den förlroendevølde ¡eviso¡ns snsvar
Jag har att utflira en revision enligt revisionslagen och diirmed entigt god revisionssed i Sverige, tr,Iitt mål är
att uppnå en rimlig grad av slikerhet om huruvida fusredovisningen har upprättats i enlighet mid
årsredovisningslagcn och om ârsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställninc
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fürfattningar
Ullalqnde

Utöver vår revísion ar'årsredovisningen har vi även utftin en revision av styrelsçns ftirvaltning ftlr
Insamlingsstiftelsen Lions cancerforskningsfond i vlistra sverige ftir rzikenskapsåret 20 l6-07-0 L -- 2017-06-
30.

F'nlþ vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet
eller årsredovisningslagen.

Grandfi)r uilalande
\¡i har utftirt revisionen enligr god revisionssed i sverige. Vfu1 ansvar enligt denna beskrivs nÌi¡mare i
avsnittet "Revisorns ansvar"' Vi lir oberoende i Íìirhàllande till sriftelsen en-ligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revìsor har í övrigt fitllgion mitt yrkesetiska ansvar enligt dlessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har ínhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for vårt
uttalande.

Slyretsens oìtsta¡
Det är styrelsen som har ansvaret fìir fÌlrvalnringen enligt stiftelselagen och sliftelseftirordnandet.

Revisorns qnsvot

vårt mål betr¿i de revísioncn av fürvaltningen, och d¡irmed vån uttalande, år att inhämta revisionsbevis
for att nled en rimlíg grad av sÌikerhet kunna bedöma om någon styrclseledamot i något vÈisentligt avseende:

' företagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon fürsummclse som kan färanleda
ersättningsskyldighet mot stífielsen, eller om det finns skäl fldr entledigande, eller

' på något annat s¿itt handlat i strid med stifrelselagen, sriftelseförordnandet eller å¡sredovisningslagen.

Rirnlig säkerhet ¿ir en hög grad av säkerhêt, men ingen garanti ftir att en rèvision som utlors enligt god
revisionssed i Sverige alltid komme¡ att upptäcka åtgfuder eller fürsummelser som kan ftiranleda
erslittningssþldighet mot stifl elsen.

som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ft)rvaltningen grundu sig frärnst på revísionen av räker skapema. Vilka tillkommande granskningsåtgaäer
som utfürs baseras på den auktoriserade revisonrs professionella bed0m
bediimning med utgångspunkt i risk och våisentliglìet. Det innebär att vi a
åtgärdcr, onrråden och ldrhållanden som är väsentliga für verksamheten
skulle ha s¿irskild betydelse ftir stiftelscns situarion. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ßrhållanden som àir relevanta ldr vårt uttatande.

Skövde den l5 december 20I7

Venemyr
revisor Far

revisor Far
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