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Styrelsen för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har sedan den inrättades 1987 givit stöd till HIV- forskning, särskilt aspekter avseende
behandling och prevention och vaccin. Prioritet ges till projekt som har klinisk anknytning.
Styrelseledamöterna och de sakkunniga är alla experter inom området och de arbetar ideellt.
Behandlingen mot HIV-infektion har gjort stora framsteg och bromsmediciner har fått global spridning.
Bromsmediciner är så effektiva att den förväntade livslängden för personer som bär på HIV bara är
marginellt längre än för oinfekterade. Bromsmedicinering som är välinställd gör också att personer med
HIV inte är smittsamma. Stiftelsen har givit stöd till ett stort antal projekt som bidragit till denna positiva
utveckling. Men HIV-problemet är långtifrån löst; något verksamt vaccin finns inte, behandlingen botar
inte patienterna och behandling med läkemedlen är förenade med risk för biverkningar och
resistensutveckling. Dessutom kvarstår mycket av det sociala stigmat kring HIV-infektionen. Därför
finns det alltjämt ett stort behov av HIV-forskning i Sverige.
Styrelse
Styrelseledamöterna under året har varit: Carl-Johan Treutiger (ordförande), Per Björkman
(vice-ordförande), Jan Albert (kassör), Sophie Ekman (fund-raiser), Kristina Broliden, Viktor Dahl,
Anna-Mia Ekström, Magnus Gisslén, Marianne Jansson, Hans Norrgren, Anders Sönnerborg, och Aylin
Yilmaz.
Sammanträden
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2019.
Kansli
Sekreterare Karin Johnsdotter vid Sveriges Läkarförbund har fortsatt ansvarat för Stiftelsens kansli.
Karins insats har varit mycket betydelsefull för verksamheten och har på ett påtagligt sätt skapat en
smidig och effektiv kansliverksamhet.
Bedömning och utdelning av forskningsanslag
Under 2019 inkom 32 stycken ansökningar (16 i mars och 16 i oktober). Ansökningarna bedömdes av
externa granskare och av styrelsen under strikt beaktande av jävsaspekter.Stiftelsen har strävat efter att
utse fyra externa granskare per ansökan. Av de inkomna ansökningarna beviljades 11 ansökningar
forskningsstöd á 200 000 kronor och en ansökning tilldelades forskningsstöd á 100 000 kr. Den totala
beviljade summan var 2 300 000 kronor.
Enligt §1 i Stiftelsens stadgar så har Stiftelsen som ändamål att stödja vetenskaplig forskning som syftar
till effektiv prevention mot och behandling av HIV infektion. Ekonomiskt stöd ska i första hand utgå till
klinisk behandlingsforskning. Som framgår från Stiftelsens hemsida (www.aidsfond.se) rörde alla
beviljade projekt forskning kring HIV. Vissa av projekten var av rent klinisk natur medan andra var av
translationell eller basvetenskaplig karaktär. I enlighet med stadgarna gavs kliniska projekt företräde
under förutsättning att deras vetenskapliga bärkraft bedömdes vara god.
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Hemsida
Marie Dahlberg ansvarar för kontinuerlig uppdatering av Stiftelsens hemsida och har gjort ett
förtjänstfullt, ideellt arbete. Stiftelsens hemsida har under 2019 genomgått en fortsatt fortlöpande
utveckling.
Ansökningssystemet har, som tidigare år, tillhandahållits av 3D Data vilket har inneburit en smidig och
kostnadseffektiv administration av ansökningarna.
Evenemang och fund raising
Vår status i Givarguiden har uppdaterats.
Vår fund-raiser Sophie Ekman har sett till att Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond är närvarande
på sociala medier såsom Facebook.
Vår fund-raiser Sophie Ekman tilldelades den 11 maj 2019 ett hedersdoktorat på Karolinska Institutet.
Utnämningen var till del baserat på hennes insatser för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond.
Väsentliga händelser under räkenskapsårets gång
Stiftelsen har under året erhållit en gåva från Stiftelsen Noaks ark på 294 tkr att användas till utdelning
av forskningsanslag.
Resultat och ställning
De viktigaste tillskotten till ekonomin har kommit från AIDS-lifecycle loppet som arrangerades i Lund
den 22 april, julmingel på tidskriften QX samt enskilda gåvor. Stiftelsen är tacksam för detta generösa
stöd till vår verksamhet till stöd för svensk HIV-forskning.
Handelsbanken har skött förvaltningen av Stiftelsens tillgångar och bidrar också med administrativt stöd.
Stiftelsens revision sköts av Deskjockeys Revision KB i Stockholm.
Liksom tidigare år så kan det bli förskjutning över årsskiften avseende anslagsutbetalningar då den
sökande har en viss tidsperiod på sig att rekvirera sin tilldelning. Anslagssumman enligt ovan behöver
inte överensstämma med utbetalade anslag i bokslutet.
Arbetet med att uppfylla Giva Sveriges nyckeltal för kvot mellan administrativa kostnader och totala
intäkter (målkvot <25%) fortsätter.
Stiftelsen innehar fortfarande ett hundratal litografier av konstnärerna Helene Billgren, Lennart
Aschenbrenner och Björn Wessman. Samtliga litografier tillföll Stiftelsen när Life Foundation
avvecklades för ett antal år sedan.
Övrigt
Totala antalet styrelseledamöter var 12 personer vid årets slut.
Hållbarhetsupplysningar
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har inga anställda och har därför inte haft anledning att
under året vidtaga åtgärder när det gäller jämställdhet, arbetsmiljö eller kompetensutveckling.
Förväntad framtida utveckling
Styrelsens bedömning är att Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond under kommande år fortsatt
kommer att ha oregelbundna och svårförutsägbara intäkter. Under de senaste åren har större intäkter
framförallt kommit från enstaka större arv, medan intäkterna från löpande insamlingsverksamhet har
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varit relativt blygsamma. Styrelsens bedömning är att detta framförallt beror på att HIV-infektionen har
gått från att vara en hotfull 100-procentigt dödlig sjukdom till en förhållandevis bortglömd
behandlingsbar kronisk sjukdom. Stiftelsen har under året blivit mer aktiv på sociala medier, fr.a.
Facebook som vi bedömer kommer att fortsätta att bli viktigare för fund-raising. Stiftelsen planerar även
att vara fortsatt delaktig i AIDS-lifecycle loppet i Lund under våren 2020. Stiftelsen kommer även
fortsatt att verka för en kostnadseffektiv och slimmad organisation genom att Styrelsen arbetar ideellt
utan ersättning.
Tack
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till vår fund-raiser Sophie Ekman samt till Marie Dahlberg för
ideellt arbete med hemsidan.Karin Johnsdotter tackas också för gediget arbete. Styrelsen tackar även alla
externa sakkunniga som genom ett noggrant och kompetent arbete bidragit till att de forskningsprojekt
som Stiftelsen tilldelat forskningsmedel har haft högsta vetenskapliga kvalitet.
Användning av finansiella instrument
Kapitalförvaltningen 2019
Under helåret 2019 steg ett globalt börsindex med närmare 34 % i svenska kronor. Bäst utveckling hade
den amerikanska börsen. Den svenska börsen avslutade året starkt och steg med ca 31 % på helåret.
Riksbanken höjde styrräntan två gånger och den svenska reporäntan är inte längre negativ.
Sammantaget har vi haft en försiktig positionering till aktier under året . Oro för eskalerande handelskrig
mellan USA och Kina, en utdragen brexitprocess och tecken på en konjunkturavmattning var skälet till
det.
Den globala konjunkturen såg starkare ut i slutet på året då bland annat ett första handelsavtal
undertecknats av USA och Kina och vi har blivit mer optimistiska till den globala tillväxten.
Portföljen
Värdepappersportföljen ökade i värde med 17,2 % för året 2019. Sedan portföljens start, februari 2014,
har värdet ökat med 45 %.
Placeringspolicy
Placeringspolicyn beslutas av styrelsen i samråd med förvaltande bank (Handelsbanken) med målet att
kapitalförvaltningen ska ge så god avkastning som möjligt i förhållande till beslutad risknivå.
Placeringshorisonten är minst 10 år. En grundligare översyn av placeringsstrategi görs minst årligen. För
2017 skedde detta vid styrelsemötet 18 oktober då bankens representant deltog. Tillgångsfördelning
beslutades då tills vidare vara 50% aktier, 30% räntebärande instrument och 20% alternativa
investeringar. Utsedd förvaltare tillåts avvika från normalläget med +-10%.
Etiska riktlinjer
Hållbarhets och Etiska aspekter ska beaktas vid investeringsbesluten. Förvaltningen ska inom ramen för
denna placeringspolicy:
- Beakta deklarationer och konventioner undertecknade av Sverige inom områderna mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och miljö.
- Inte placera i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion av varor inom branschen
tobak- och alkohol, narkotika, vapen, spel och utvinning av fossila bränslen.
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2019

2018

2017

2016

2015

356
0
2 445
14 415

1 308
0
467
14 168

1 420
0
550
14 846

480
155
657
14 170

74
48
680
13 957

Förändring av eget kapital
Balanserat resulat

Årets resultat

13 445 764
237 568

237 568
-237 568
230 986
230 986

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets stämma
Årets resultat

13 683 332

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1

356 546
356 546

1 307 795
1 307 795

2
3
4

-2 300 000
-87 952
-183 114
-2 571 066

-1 200 000
-114 722
-222 738
-1 537 460

-2 214 520

-229 665

193 529
6 250
2 357 071
-111 344
2 445 506

207 287
30 143
337 454
-107 651
467 233

Resultat efter finansiella poster

230 986

237 568

Årets resultat

230 986

237 568

Resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Aktieutdelningar
Räntor, obligationer
Resultat vid avyttring av värdepapper
Förvaltningskostnader

5
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Not

2019-12-31

2018-12-31

127 000

127 000

15 345 183
15 472 183

13 868 629
13 995 629

324 286
10 000
334 286

22
0
22

156 755
491 041

149 700
149 722

15 963 224

14 145 351

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och konst
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

6, 7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2019-12-31

2018-12-31

13 683 332
230 986
13 914 318
13 914 318

13 445 764
237 568
13 683 332
13 683 332

2 000 000
2 494
46 412
2 048 906

400 000
2 494
59 525
462 019

15 963 224

14 145 351

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda anslag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Re do vis ning s - o c h värde ring s princ ipe r

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av utdelade bidrag.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av annonskostnader, kostnader för webbplats, och datakommunikation.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Kostnader för revision, redovisningstjänster, och styrelsemöten.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffningsvärde. Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Materiella tillgångar
Materiella tillgångarna såsom konst värderas till anskaffningsvärde och dessa tillgångar skrivs inte av.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall Stiftelsen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
Anslag
Anslag redovisas det år de beviljas.
Eget kapital
Eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.
Förmögenhet
Med stiftelsens förmögenhet avses värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar till
bokfört värde minskat med skulder upptagna till bokfört värde.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
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Noter
Not 1 Gåvor
Allmänhet
Företag
Andra organisationer

2019
356 546
0
0
356 546

2018
1 307 795
0
0
1 307 795

2019
-2 300 000
-2 300 000

2018
-1 200 000
-1 200 000

2019
-38 838
0
-37 114
0
-12 000
0
-87 952

2018
-30 974
-10 000
-36 872
-15 000
-17 000
-4 875
-114 721

2019
-12 733
0
-10 000
-13 487
-72 117
-66 250
-2 394
-1 211
-3 765
-1 157
-183 114

2018
-17 024
-1 418
-27 594
-20 941
-74 760
-66 250
-1 926
-825
-12 000
-222 738

2019

2018

2 382 493
-7 549
5 286
-23 159
2 357 071

390 944
-25 567
10 778
-38 701
337 454

Not 2 Ändamålskostnader
Beviljade bidrag

Not 3 Insamlingskostnader
Annonskostnader
Ny Webbplats
Datakommunikation
Övriga externa tjänster
Föreningsavgift avdragsgill
Konsultarvoden

Not 4 Administrationskostnader
Resekostnader
Portokostnader
Revisionsarvoden
Övriga förvaltningskostnader
Administrationskostnader
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Tillsynsavgifter
Lokalhyra
Övriga externa kostnader

Not 5 Resultat vid avyttring av värdepapper

Realiserad vinst aktier och andelar
Realiserad förlust aktier och andelar
Realiserad vinst räntebärande värdepapper
Realiserad förlust räntebärande värdepapper
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Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

13 868 629
17 024 946
-15 548 392
15 345 183

14 136 351
7 432 058
-7 699 780
13 868 629

15 345 183

13 868 629

Not 7 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar (med marknadsvärde)
Namn
HBF Stiftelse B10SEK
HBF SV IDX CR B9 SEK
HBF FTG INVGR A10SEK
HBF RÄNTESTRAT A10
SEK

Antal
andelar
68 745
7 508
15 150

Bokfört
värde
9 393 190
1 451 838
1 530 776

Marknadsvärde
9 462 787
1 877 345
1 545 541

28 919

2 969 379
15 345 183

2 960 240
15 845 913

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald årsavgift ansökningssystem

2019-12-31

2018-12-31

10 000
10 000

0
0

2019-12-31

2018-12-31

18 750
26 278
825
559
0
46 412

27 500
25 526
825
0
5 674
59 525

Not 9 Upplupna kostnader

Reserv för boksluts-och revisionskostnad
Kapitalförvaltningsarvode
Tillsynsavgift LST
Blommor
Resekostnader

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Värdepappersmarknaden har påverkats negativt av den sk Coronakrisen, den har också sammanfallit
med ett sammanbrott i OPEC samarbetet, detta har fått världens aktie- och räntemarknader att falla
kraftigt.
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2020.

Carl Johan Treutiger
Ordförande

Per Björkman

Jan Albert

Sophie Ekman

Kristina Broliden

Viktor Dahl

Anna-Mia Ekström

Magnus Gisslén

Anders Sönnerborg

Marianne Jansson

Hans Norrgren

Aylin Yilmaz

Vår revisionsberättelse har lämnats

den 22 april

2020

Deskjockeys Revision KB

Hanna Rexhammar
Auktoriserad revisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/b8cbc6c1-0bf7-45f6-be2c-eebc11371007

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/b8cbc6c1-0bf7-45f6-be2c-eebc11371007

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 14 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

toimivaltaoikeus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/b8cbc6c1-0bf7-45f6-be2c-eebc11371007

www.vismasign.com

