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Allmänt om verksamheten
Tobias Stiftelsen bildades i februâri 1992 md qyfte att "stödja upprättandet och vidmakthållandet av
ett svenskt stamcells(benmåirgs)register samt stödja forskning på området''.
Tobias Stiftelsen står under Länsst¡nelsens
Insamlingskontroll, SFI,

i

Stockûokns län överinseende och är ansluten

till

Svensk

H.K.H. Kronprinsessan Victoria år Tobias Stiftelsens Höga Besþddme.
Stiftelsen & skattebefriad.
Tobias reeiynet Sveriges benm¿irgsregist€r
Tobias Regisüet, som invigdes den 19 rrlaj 1992, hade vid 2018 års slut över 125 000 möjliga givare
registrerade. Från stârten 1992 hat cirka I 000 benmärgsransplantationer med donatorer från Tobias
Registret kunnat genomftiras.

Genom en mer detaljerad t),pning och genom att

allt flcr

sjukdomar kan botas med

benmärgsfransplantation ökar Tobias Registrets betydelse, såväl nationellt som internationellt.

Tobias Stiftelsen har stött Tobias Registret under dess uppbyggnad. Efter att Tobias Regisfret uppnått
sin målsättning gÍillande antalø möjliga givare har avtalsenlig återbetalning erhållits
ñrllo.
Ansvaret for Tobias Registret övergick därefter i sin helhet till Stockholms Läns Landsting.

till

ForskninÊsanslag
Tobias Stiftelsen har donerat en professur i stamcellsforskning med en varaktighet uppgående

till minst

15 fo.

Till

innehavare av professuren utsågs den 30

juni 2002

Jonas Frisén

vid

Karolinska tnstitutet. Tobias Stiftelse,ns totala åtagande uppgick till 16,0 Mkr. Donationen är till
fuUo betald. Jonas Frisén inlämnar fuliga rapporter rörande den forskning han bedriver med stöd
av medel från Tobias Stiftels€Nr. Styrelsen kan konstatera att hans forskning fortsatt är mycket
framgångsrik.
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Tobias Stiftelson utlyser, i samarbete med Kungl. Vetenskapsakadernien (KVA), ett Tobias Pris
på 100 000lff kombinerat med ett fuligt forslningsanslag på 2 000 000 l<r med en ma:<imal

löptid på 5 fo. Till innehavare har utsetts:
2008 professor Katarina Le Blanc, Huddinge Universitetssjukhus
2009 professor Stefan Krlssor¡ Lund Universitetssjukhus
20 I lprofessor Hans-Gustaf LjunggrerL Huddinge Universitetssjukhus
20 14 professor Sten-Eirik Jacobsen, Kmolinska Institutet
2016 docent David Bryder, Lunds Universitetssjukhus.

KVA utvärderar enligt stirskilt schema med hjälp

av utländska exp€rter Tobias Pristagarnas
forskning. Rapporterna tillsÉhds Tobias Stiftelsens styrelse som tiven denna gång kan konstatera
att samdigas pristagares forskningsverksarnhet utvecHats myckø väl.

Totala ätagacidú för Tobiaspriserna uppgår till 51,6 Ml$. 2018 utbetalades 6,0 Mkr (2,0
fÕregående år) Mlü varefter 6,0 Mla âtøstå¡.
Bisker och osäkerhetsfaktorer

Tobias Stiftelsen har en värdeprypersporfólj bestående av aktier och obligationer och dilrmed utsatt
för risker kopplade till utveoklingen på värdepappersmarknaderna stnt det alhn¿inna ränteläget.
Historislú hæ en god avkastning erhållits. Andra osäkerhetsfbktorer avssr givarnas fortsatta gåvor
samt tillgangen till kvalificerade pristagare.
Väsontliga håndelser under råkenskansåret.
Under 2018 hu Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totâlt

I

767 067

l<r

(1 I l8 242)

Tobias Stiftelsen satsade 2018 totalt 6 147 627I<r (2 159 688) på forskning.
En informationsfilm om Tobias Stiftelsen finns på vfo hernsida www.tobiasstiftelsen.com.
Där {inns även en slaift om stamcellstansplantationecrs utveckling undø de senaste 25 âEen"
beskrivning av forskningqprojekt som Tobias Stiftelsen stött samt ett fórsök att beslcriva

ffi

franrtiden.

I samarbete med Int€füational Society for Stem Cell Resea¡ch (ISSCR) har "Tobias Award
Lectureo' fór nedje gången presenterats i samband med ISSCR årliga vtirldskongress. Styrelsen
ser detta samarbete som eri viktig del i att skapa de kontaktytor som säkerställer att styrelsens
arbete förblir på internationell toppnivå.

Väs€ntli ga þändels€r efter räkenskapsÊrets utqång samt

framtida utveckling..

Tobias Stiftelsens ekonomi år fortsatt stabil och täcker väl beslutade och planerado åtaganden.
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Resultat och ställninq
lnsamlade medel
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2018
1 767

lnsaml ingskostnader/insamlade medel
Andamålskostnader/totala intäkter
Resultat fr finansiella investeringar
Eget kapital

2017
1 118

2016
123

Oo/o

0o/o

4o/o

252o/o

610/o

186o/0

676

2 436

14279

18 093

1 085
16767

Förvaltning
Stiftelsen har inga anställda. FÖrvaltningen hanteras av styrelsen samt stiftaren.
Ersåttning fÖr arbetet utgår ej.

RESULTATRÄKNngc
Funktionsindelad resultatråkning
Belopp ikronor

2018

Not

Verksamhetsintåkter
Gåvor
Summa verksamhetsintåkter

3

Verksamhetskostnader
Andamålskostnader
Admin istrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

4
5

A67 1 118242
067 1 1182A,2

â

147 627 -2 159 688
-108 954
€8 695
-6 256 581 .2228383

4489514

Ved<samhetsre¡ultat
Resultat f!ån finansiella investerinoar
Resultat från Övriga vårdepapper och
fordringar som är anlåggningstillgångar

1767
1787

2017

6

-1 110141

675807 2435614

Summa resultat från finansiella investeringar

807

2438614

813707

1 325 473

707

1325473

675

Reaultat efter flnansiella poster

-3

ARETS RESULTAT

-3 813

0
tr

Tobias Stlftelsen
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BALANSRÂKNING

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anlåooningstillqångal
Långfristiga vårdepappersinnehav
Summa anläggnlngstillgångar

Not
7

2018-12-31 2017-12-31

11 891

fi

891

627 13 907 996
627 t3 907 996

Omsättni n gstill gån gar
Kortfrlsti.ga fordrinoar

2387
2387

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

5U

41U872
41t4872

6U

1427s161 180928t8

SUMMA TILLGANGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eoet kaoital
Donationskapital
Balanserat kapital

I

687027
84'.t

687027

Arets resultat

17 445
-3 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14279181 18092868

FORANDRING AV EGET KAPITAL
kapital

687

Andamålsbestämt av styrelsen
Utnyttjat

Arets resultat
Utgående balans

',t

325 473

AndamålsStiftelse

lngående balans

16 080 368

707

687

027

beståmda
medel
12 000000
147 627
-6147 627

Balanserat
kapital
5 405 841

027 6000000

Totalt eget

-147 627

kapital
18 092 868
0

6 147 627
-3813707

-3 813 707

0

7 592134 14279161

ff
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRAKNING
Not I Redovisnings-och vårderingsprinciper
Stiftelsens redovisning- och vårderingsprinciper Överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR2012:1 (K3) och FRlls styrande riktlinjer fÖr årsredovisning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Långfristiga vårdepappersinnehav innehåller marknadsnoterade vårdepapper dår Stiftelsen inte
utför egna vårderingar och bedÖmningar. Upplupna ränteintåkter innehåller ett visst mått av
bedömning då råntan varierar.
Not 3 Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln når de erhålls, Gåvor som utgörs av annat än kontanter medel
vårderas till marknadsvärdet vid gåvotillfållet.

2018

Allmänheten
F0retag

2017

176218É 118242
CI 1 000000
1762184 1tt8u2

Not 4 Ändamålsko¡tnader
Andamålskostnader är sådan kostnader som kan hänfÖras till stiftelsens uppdrag enligt stadgama.
2018 utbetalades 6 147 627 kr (2 159 688) iforskningsbidrag.
Not 5 Adminictrationskostnader
Arets administrativa kostnader uppgick till 108 654 kr (68 695). Stifrelsen firade 2018 sitt 25-års
jubileum med ett intemationellt symposium i Lund i nårvaro av H.K.H. Kronprincessan Victoria,
Stiftelsen har ej haft några anställda under året och har inte betalt ut några löner eller andra
ersättningar.
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar ¡om är änläggningrtillgångar
Resgltqt från Övriog yårdepaooer som är
gnläggninssti llqånoar

Utdelningar
Räntenetto
Realisationsvinster netto

2018

2017

525 354

654 550

0
150 453
675

1 506 531

807

274 533

2495614

Ã

U^
(fl
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Tobias Stiftelsen
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Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till det lägsta av anskaffningsvårdet och verkligt
värde enl igt portföljmetoden.

Antal/Nom Ansk.vårde Markn.vårde
Aktiet
lndustrivården
lnvestor

B

000
18 500

C

28

516
6 823 111
5 068

11 891

2017

627

5 017 600
6 948 600
11 966200

2018

14 492304 13 907 996
51 954
9 949 304
-10 533 612 -2 068 323

lngående anskaffningsvårde
FÖrvärv

Försåljning
Utgående anskaffningsvärde

13907996 11891627

Placeringar sker utifrån en sarnmanvågd bedÖmning avseende risk och avkastning.

Not

I

Ändamålsbestämda medel

Andamålsbestämda medel utgÖrs av forskníngsdonationer med villkor som g0r att stiftelsen
inte redovisar dem som skuld.
rm 2o1e-
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MAZARS
REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Tobias Stiftelsen
Org. nr 802016-5687
Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Uttalanden
Jag har utftirt en
fiir år 20 I 8.

revision av årsredovisningen frir Tobias Stiftelsen

¡

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 3 I
decernber 201 8 och av dess finansiella resultat ftir råret enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen åir ftirørlig med
årsredovisningens öwiga delar.
Grundfi)r uttalanden
utftirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
Jag har

r

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avs¡iltet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt firllgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis

.

Styrelsens onsvør

r

jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund für mina uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret frir att ärsredovisningen
upprättas och att den ger err rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar äveri ftir den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktiglreter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen für
bedömningen av stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillåimpligt, om frirhållanden som kan
påverka fürmågan att fortsätta verksamheter¡ och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten ell€r inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

identifierar och bedömer jag riskerna für våisentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhåimtar revisionsbevis som är tillräckliga och åindamålsenliga fìir att utgöra en grund für mina uttalanden. Risken
ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till füljd av
oegentligheter är högre än fär eri v?isentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffarjag mig en fürståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse für min revision fìir att
ufforma granskningsåtgärder som är ltimpliga med håinsyn
till omständighet€rna, men inte {ijr att uttala mig om
effektiviteten i den inte,rna kontrollen.
utvärd€rarjag låimpligheten i de redovisningsprinciper som
anvåinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av iårsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisør, om huruvida det finns någon
väsentlig osÍikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fÌista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osåikerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan
f¡amtida händelser eller ftirhållanden göra att en stiftelse
inte längre kan fortsätta verksamheten.

o

Revßorns ønsvør
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhø 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 ¿ir ingen garanti fär att en revision som utfiirs 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
fürväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

utvärderarjagden övergripandepresentationetr,strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och htindelserna på ett sätt
som g€r en rftrvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dåiribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

fr
1

Praxitv
MEMBER

ût-ûBÁ,t att¡AIJCE 0r
INDÊI'N'€N T IIJì¡¡S

i

MAZARS
Rapport om andra krav enligt lagar och andra fürfattningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utftirt en
revision av styrelsens fürvaltning für Tobias Stiftelsen für år
2018.

Enligt min uppfattning har styrelsens ledamöter inte handlat

i

strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Grundfiír uttolønde
Jag har

utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt

ansvar enligt denna beslcivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag åir oberoende i fürhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesøiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåimtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som gnrnd für mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret für fürvaltningør enligt
stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.
Revísorns onsvar

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

¡
o

ftiretagit någon åtgåird eller giort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersätûringssþldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl fiir entledigande, eller

i strid med stiftelselagen,
stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

på något annat sätt handlat

Rimlig såikerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
fär att en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan
ftiranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvåinderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebåir att jag fokuserar granskningen
på sådana åtg¿irder, områden och ftirhållanden som är väsentliga
ftir verksamheten och ddr avsteg och överhädelser skulle ha
särskild betydelse ftir stiftelsens situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra ftirhållanden som dr relevanta ftir mitt uttalande.

2019-04-10

Åsa Thelin
Auktoriserad revisor
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