
ÅnsREDovIStì{rNG
för

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra
Sverige

Org.nr. 802426-3090

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01 - 2016-06-30

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse
- resultatråikning
- balansräkning
- ställda säkerheter och ansvarsftirbindelser
- tilläggsupplysningar
- underskrifter
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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090
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Ârsredovisningen är upprättad i svenska krono4 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 ftirehädesvis stödja klinisk forskning
d.v.s. den patientnära cancerforskning 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 iVästra Götalands ltin och vid
Svensk Insamlingskontroll.

Allt arbete i stiftelsen sker ideellt. Stiftelsen har ingen anställd personal. Målet åir att stiftelsens kostnadeq sett över tid, ska
uppgå till högst 5 0/o av insamlade medel., d.vs. av varje insamlad hundralapp skall minst 95 kr användas för stiftelsens
ändamåI. För de senaste två räkenskapsåren utgör den genomsnittliga kostnaden3,42 %o av insamlade medel. Svensk
insamlingskontroll har som normtal för motsvarande kostnader högst25 o/o.

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring ftrdelning av forskningsanslag har stiftelsen med hjälp av
Jubileumsklinikens Cancerfond knutit till sig tre forskare från Sahlgrenska Universitets sjukhuset och Sahlgrenska Cancer
Center i Göteborg. Dessa forskare utgör tillsammans med tre ledamöter i stiftelsens styrelse stiftelsens forskningsråd som
bereder inkomna forskningsansökningar och föreslår styrelsen aff besluta om stöd till olika forskningsprojekt.

Stiftelsen har under verksamhetsåret fallat beslut om och utbetalt sammanlagt I 750 000 kr till forskning inom ftiljande
områden:

- Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitiw riktade biopsier på att frnna signihkant prostatacancer?
(Sahlgrenska akademin, 750 000 kr)

- Mikrobiella orsaker till cancer hos immunsupprimerade patienter (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 000 kr)
- Immunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 150 000 k)
- Progesteronreceptorn som prediktor för nyttan av endokrin bröstcancerbehandling (S. Älvsb. sjukhus, Borås, 200 000 kr)
- Röst- och livskvalitetspåverkan efter transoral laserkirurgi jämfört med strålbehandling vid tidig stämbandscancer

(Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, I 50 000 kr)
- Fortsatt utveckling av ny målinriktad behandling ftir adenoid cystisk cancer (Götebogs Universiter, 150 000 k)
- Identif,rering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES I och TYMS

genamplifiering (Sahlgrenska östra Sjukhuset, 150 000 kr)

Forskningsanslaget på 750 000 kr är ett särskilt anslag som har beviljats för ett längre projekt och som har kunnat finansieras
tack vare det arv som stiftelsen erhöll i mars 2015. Övriga beviljade anslag är delfinansiering av större projekt.

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

Nästa utlysning för ansökan om forskningsanslag är planerad att ske i januari2}l7 dâ, ca 1 600 000 kr ber¿iknas stå till
förfogande för forskningsändamåI.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I december 2015 mottog stiftelsen från en privatperson en donation på I 000 000 lq vilken utgör den enskilt största gåvan
hittills sedan stiftelsen startade sin verksamhet under âr 2010.

I den testamenterade egendom som stiftelsen erhöll under räkenskapsåret20l4l20l5 ingick en fastighet som har avyttrats
under räkenskapsåret.

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med till-
hörande tilläggsupplysningar
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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

RESULTATRAKNING
Not

201s-07-01
2016-06-30

801 748
I 453 599

166 006

2014-07-0t
2015-06-30

660 2s4
366 433
600 000

Verksamhetens intäkter
Bidrag från lionsklubbar
Gåvor från allmänheten
Testamente

Verksamhetens kostnader
Information och påverkan
Ändamålskostnader
För ândamålet beslutade och utbetalda forskningsanslag
Administrationskostnader
Insamlingskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

-4 175
-2 996

-1 750 000
-20243
-20 925

-38 339
-5 863

-l 000 000
-24149
-21'766

2 42t 3s3 | 626 687

I

-t 798 339

623 014

8 701

-l 090 ll7

536 s70

6 909
I 701

631 715

6 909

543 479

J 631 715 543 479
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rnsamtingsstiftelsen Lions cancerforskningsfond i västra sverige
Org.nr. 802426-3090

BALANSRÄKNINC 2016-06-30

TILLGÅNGAR 
NOt

Om sättnin gstillgån ga r

Kortfristiga fordringar
Testamente
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

I s99 228
t 599 228

t s99 453

I 599 453

Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

961 832
0

631 715
| 593 547

0
22s

2015-06-30

600 000
149

225 600 149

895 683

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÄNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kosûrader och förutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

2

895 683

t 495 832

t 495 832

204 400
2r3 953
543 479

5 906

961 832

534 000
5 906

t 599 453

534 000

I 49s 832

¡l 
Ansvarsftirbindelser

Inga

Inga

Inga

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Re d ov i s nin g s princ ip e r

ÅrsredovisningenharförförstagångenupprättatsienlighetmedårsredovisningslagenochBFNAR20l2:l Ä,¡sredovisningoch
koncernredovisning (K3).

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper

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

Ovriga tillgånga4 avs¿itîningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvãrden om inget annat anges nedan.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Personal
Stiftelsen har ingen anställd personal.

Not 2 Eget kapital
Andamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Å,rets resultat
Resultatdispostion enligt beslut av
styrelsen:
Överföring till ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2015t2016

204 400

151 432
63t 1 t5

2014t2015

2M 400
2t3 953
543 479

I 593 541 961 832

J Ärets resultat, 631 1 15 kr, överföres enligt styrelsens beslut till Andamålsbestämda medel.
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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige
Org.nr. 802426-3090

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Skövde 20r6-10-Íáa

,t^¿

?
Vår revisionsberättelse har lämnats 2016- J7 -Q t

t-+
Ir
Auktoriserad revisor Far

Lars Ersmarker
Ordftirande

Ingemar Karlsson
Revisor

Claes I Helgesson
Vice ordfiirande

Auktoriserad revisor Far
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige

Org.nr. 802426-3090

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfürt en revision av årsredovisningen ftir Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i
Västra Sverige ftir räkenskapsåret 2015-07-0I -- 2016-06-30.

Styrelsens ansvar Jör årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig ftir att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vär revision. Granskningen har utftirts
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfort revisionen
enligt Írtemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn füljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen ftjr att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland annat genom att
bedöma riskema für väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta für hur stiftelsen upprättar årsredovisningen frir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens intema kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

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

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
aiia väsentiiga avseenden rättvisan<ie'oii<i av Insamiingsstifteisen Lions Canceriorskrningsfon<i i Västra
Sveriges finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess finansiella resultat ftir året enligt
årsredovisningslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfürt en revision av styrelsens ftirvaltning for
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige ftir räkenskapsåret 2015-07-01 --
2016-06-30.

Styrelsens ünsvar

Det är styrelsen som har ansvaret fiir fijrvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.

Revísorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om ftirvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for vårt uttalande om forvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i stiftelsen für att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningssþldig mot stiftelsen eller om det finns skäl ftir entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

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

Uttalønde

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stift elsefürordnandet eller årsredovisningslagen.

Skövde den 30 december 2016

Auktoriserad revisor

Ingemar Karlsson
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Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 
Org.nr 802426-3090   www.lionscancerfond.se   Bankgiro 900-1926 

Bilaga 1 
Beviljade anslag 2016 enligt styrelsebeslut 201-04-13 

Namn Adress Rubrik Beviljat anslag 
Jonas 
Hugosson 

Avdelningen för 
Urologi, Sahlgrenska 
akademin 

Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än 
kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant 
prostatacancer? 

Särskilt anslag för 
ett längre projekt 

750 000:- 

Ka-Wei Tang Sahlgrenska 
Universitets-sjukhuset 
Avd för Klinisk 
Mikrobiologi 

Mikrobiella orsaker till cancer hos 
immunsupprimerade patienter 

Delfinansiering 
200 000:_ 

Lars Möllgård Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
Sekt f Hematologi & 
Koagulation 

Immunologisk behandling av Kronisk 
Myelomonocytleukemi (KMML) 

Delfinansiering 
150 000:- 

Anna 
Nordenskjöld 

Onkologisekt., 
Medicinkliniken, Södra 
Älvsborgs sjukhus, 
Borås 

Progesteronreceptorn som prediktor för nyttan av 
endokrin bröstcancerbehandling 

Delfinansiering 
200 000:- 

Mia Johansson VO Onkologi, 
Jubileumskliniken, 
Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

Röst- och livskvalitetspåverkan efter transoral 
laserkirurgi jämfört med  strålbehandling vid tidig 
stämbandscancer 

Delfinansiering 
150 000:- 

Mattias 
Andersson 

Göteborgs Universitet 
Inst. för Biomedicin 

Fortsatt utveckling av ny målriktad behandling 
för adenoid cystisk cancer 

Delfinansiering 
150 000:- 

Parmida Ranji Avd. för kirurgi, Inst. för 
Kliniska Vetenskaper, 
Sahlgrenska Östra 
Sjukhuset 

Identifiering av patienter med aggressiv och 
drogresistent kolorektal cancer genom bestämning 
av YES1 och TYMS genamplifiering 

Delfinansiering 
150 000:- 

Summa 1 750 0000 

2016 års anslagsmottagare från vänster: Mia Johansson, Ka-Wei Tang, Mattias 
Andersson, Lars Möllgård, Parmida Ranji, Jonas Hugosson och Anna Nordenskjöld. 

http://www.lionscancerfond.se/
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