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örvaltninssbetättelse

Allmiint om verksarnheten.
Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 rned syfte att "stödja upprättandet och vidmakthållandet av
ett svenskt stamcells(benmiirgs)register samt stödja forskning på området"

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

åir sedan start Tobias Stiftelsens höga beskyddare.

Tobias Stiftelsen sfar under Liinsstyrelson i Stockhohns
Insamlingskontroll. Stiftelsen tir skattebefriad.

tiin

överinseende och iir ansluten

lill gyensk

Tobiasregistret. Sveriges stamcells(benmåirgs)register.
Tobiasregistret, som invigdes den 19 maj 1992, hade vid 2019 års slut över 140 000 möjliga givare
registrerade. Från starten har över 1 000 transplantationer med givare fi'an Tobiasregistret kunnat
genomforas.
Genom en mer detaljerad Epning och genom att flsr sjukdomar kan botas med transplantation ökar
Tobiasregistrets betydelse, såvtil nationellt som internationellt.

Tobias Stiftelsen har stött Tobiasregistret under dess uppbyggnad. Efter att Tobiasregistret uppnått
ursprunglig målsätfrring gällande antalet möjliga givare har avtalsenligt ansvaret for Tobiasregistret
övergått i sin helhet till Stockholms Liins Landsting.
Forskningsanslae.
Sedan.staxten har ca 100 rninder anslag delats ut, Vidare har 3 universitetslektorat beviljats.

2002 donerades en professur i stamcellsforskning med en varaktighet uppgående
innehavare utsågs professor Jonas Frisen, Karolinska Institutet.

till minst

15 ar.

Till

I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien har sedan 2008 sammanlagt 5 Tobias Pris delats ut
bestående av ett 5-årigt forskningsanslag på 2 000 000 1r'per fo sanl ett personligt pris på 1O0 O00 ftr
Samtliga projekt foljs upp och styrelsen kan med glädje konstatera att de utvecklats mycket viil.

Tobias Stiftelsens totala åtagande for dessa projekt uppgår
och således 4 Mkr återstår attbetala.

till

100,3 Mkr varav 96,3

Mkr utbetalats
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Risker och ostikerhetsfaktorer.
Tobias Stiftelsen har en viirdepappersporrfolj bestående av aktier och obligationet och dtirmed utsatt
for risker kopplade till viirdepappersmarknaden. Andra osiikerhetsfaktorer ?ir givares fortsatta vilja att
ge stöd.

Väsentliga hiindelser under råikenskapsåret.
Under 2019 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 4 200 636
Forskningsanslagen uppgick

(l

767 067) kr

tlll2 t66 536 (6 147 627) kr. Då anslagen ä'fleråriga

varierar storleken

mellan åren.
Tobias Stiftelsens administrationskostnader uppgick

till 30 528 (108 954) k.

Vtisentliea haindelser efter riikenskapsfuets utgång samt framtida ufveckling.
Tobias Stiftelsens ekonomi iir fCIrfsafi stebil och fiicker

vä beslutade och planerade

åtaganden-
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Resultat och ställnino
lnsamlade medel
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2019
4201

lnsamlingskostnader/insamlade medel

2017

1 118

lolo

Oo/o

0o/o

47o/o

252o/a

61o/o

416
16 698

676
14 279

2 436

Ändamål skostnader/totala intäkter

Resultat fr finansiella investeringar
Eget kapital

2018
1 767

18 093

Förvaltning

Stiftelsen har inga anställda. Förvaltningen hanteras av styrelsen samt stiftaren
Ersättning for arbetet utgår ej.

RESULTATRAKNING

Funktionsindelad resultaträkning
Belopp i kronor

2019

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor

3

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Admi nistrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

4
5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investerinoar
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

Summa resultat från finansiella investeringar

\

6

4 200
4 200

2018

636 1 767 067
636 1 767 067

-2 166 536
-30 528

-6147 627

-2197

064

-1 08 954
-6 256 581

2003

572

-4 489 514

415634
415634

675807
675 807

Resultat efter finansiella poster

2419206 -3813707

AReTs RESULTAT

2419206 -38{3707

ör

ffi
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Finansiel la anlåqoninqstilloånqar
Långfristi ga värdepappersinnehav

Not

2019-12-31 2018-'12-31

7

14323837 11891627
14323837 11891 627

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti llgångar
Kortfristioa fordri ngar
Kassa och bank

2374

Summa omsättningstillgångar

2374530

SUMMA TILLGANGAR

16 698

530

2387 534
2387 534

367 14279

161

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eset kapital
Donationskapital
Balanserat kapital

I

Arets resultat

687 027
687 027
13 592 134 17 405841
2 419 206 -3 813 707

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16698367 14279161

FÖRANDRING AV EGET KAPITAL

ÄndamålsStiftelse
kapital

lngående balans
Ändamålsbestämt av styrelsen
Utnyttjat

Arets resultat
Utgående balans

\

687

027

bestämda
medel
6 000 000
166 536
-2 166 536

Balanserat
Totalt eget
kapital
kapital
7 592 134 14 279 161
-166 536
0
2 166 536
0
2 419 206 2 419 246

687027 4000000 12011340

16698367

€;-
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NOTER TILL RESULTAT. OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Stiftelsens redovisning- och värderingsprinciper överensståmmer med årsredovisningslagen,
BFNAR2012:1 (K3) och FRlls styrande riktlinjer för årsredovisning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Långfristiga värdepappersinnehav innehåller marknadsnoterade vårdepapper där Stiftelsen inte
utför egna värderingar och bedömningar. Upplupna ränteintäkter innehåller ett visst mått av
bedömning då räntan varierar.
Not 3 Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanter medel
ti I marknadsvärdet vid gåvoti lfäl let.

värderas

I

I

Allmånheten

2019
4 200 636

Företag

1

2018
762 184

118242

0

1 000 000

0

4200636 1762184

2017

1 118242

Not 4 Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådan kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.
2019 utbetalades 2 166 536 kr (6 147 627) i forskningsbidrag.
Not 5 Administrationskostnader
Arets administrativa kostnader uppgick till 30 528kr (108 654).
Stiftelsen har ej haft några anställda under året och har inte betalt ut några löner eller andra
ersåttningar.
Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är änläggningstillgångar
Resultat.från övriqa värdepapper som är
anläooninostillgångar
Utdelningar
Räntenetto
Realisationsvinster netto

,{

2019

2018

2017

401 500

525354

0

0

654 550
274 533

14 134

415634

150 453

1 506 531

675

2435614

807
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Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till det lägsta av anskaffningsvårdet och verkligt
värde enligt portföljmetoden.

AntallNom Ansk.värde Markn.värde
Aktier
lndustrivärden
lnvestor

B
Klövern pf

G

803
500
111
7 000 2 558 923

27

3AQ

18

4 941
6 823

6167 070
9 457 20O
2 611 000

14323837 1823527A

2018
lngående anskaffnin gsvårde
Förvärv
Försäljning
Utgående anskaffningsvärde

13 907 996

51 954
-2 068 323

2019
11 891 627
2 558 923

-126713

11891627 14323837

Placeringar sker utifrån en sammanvägd bedömning avseende risk och avkastning

Not 8 Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel utgörs av forskningsdonationer med villkor som gör att stiftelsen
inte redovisar dem som skuld.
Stockholm 2O2O-03-

t3

Frisån
Ordforande

IC,w6åtrtne146lu-

Nina Bönnelychev

Klas Kärre

5Wt"^x

Wedell

Elisabeth Storch
Min

Asa Thelin

Auktoriserad revisor

har avgivits zoza-|3 -
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Till styrelsen iTobias Stiftelsen
Org. nr 802016-5687
Rapport om årsredovisningen

o

identifierar och bedömerjag riskerna lor väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som iir tillräckliga och
ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ffir mina uttalanden.
Risken ör att inte upptäcka en väsenrlig felaktighet till
ftiljd 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 åsidosättande av
intem kontroll-

.

skaffarjag mig en florståelse av den del av stiftelsens
intema kontroll som har betydelse for min revision ftir att

Uttalanden
Jag har

utltirt en revision av årsredovisningen lor Tobias Stiftelsen

ftir år 2019.
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
december 2019 och av dess finansiella resultat lor året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ar ftrenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund

jiir

uttalanden

utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag har

Jag anser att de revisionsbevis

jag har inhämtat iir tillräckliga

och ändamålsenliga som grund

ör

mina uttalanden.

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte ftir att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

r

utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

.

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhäm-

redovisningen och tillhörande upplysningar.

Sfitrelsens ansvar

tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor 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 osäkerhetsfaklor, måste
jag i revisionsberättelsen ftista uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom 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 framtida
händelser eller ftirhållanden göra att en stiftelse inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Det iir styrelsen som har ansvaret ör att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftjr den interna kontroll
som de bedömer är nödviindig ör att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ttir
bedömningen av stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan
påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

Revisorns ansvar

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 säkerhet är en hög grad av siikerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utfijrs 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
florväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

r

utvärderarjag den övergripande prcsentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionema och händelserna på ett sätt som ger en
rätwisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den.
Jag måste också informera om bet5rdelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella befydande brister i den

interna kontrollen som jag identifierat.

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

d
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed

Uttalande

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

20t9.

Enligt min uppfattning har sqrrelsens ledamöter inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild bctydelse ftir stiftelscns
situation. Jag går igenom och prövar fattade bcslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som
är relevanta ftir mitt uttalande.

årsredovisningslagen.

jiir

Sverige

örvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utftirs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utftirt en
revision av styrelsens ftirvaltning ör Tobias Stiftelsen ftir år

Grund

i

anviinderjag professionellt omdöme och har en professionellt

uttalande

*"ry

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Iag är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa kav.
Jag anser att dc rcvisionsbcvis jag har inhämtat är tillräckliga
och aindamålsenliga som grund ftir mitt uttalande.

Åsa Thelin
Auktoriserad revisor

S$trelsens ansvar
Det åir styrelsen som har ansvarst ftir ftirvaltningen enligt
stiftelselagen och stift elseftirordnandet.
Revisorns ansvar

Mitt mål bekäffande rcvisionen av Ii;rvaltningen, och därmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis ftir att mcd en
rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r

ftiretagit någon årgåird eller giort sig skyldig rill någon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl ör entledigande, eller

o

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såikerhet, men ingen garanti
ftir att en revision som utliirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgiirder eller försummclser som kan
frranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
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