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Tobias Stifte lsens arsredovisning ft)r ilr 2020
Fon altningsberatelse

Allmiint om
Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att "stodja upprattanda och vidmakthillandet av
ett svenskt stamcells(benmiirgs)register samt stddja forskning pi omtidet"

H.K.H. Kronprinsessan Victoria tir sedan start Tobias Stiftelsens hoga beskyddare.
Tobias Stiftelsen stir under Ltinsstyrelsen i Stockholms Ltin overinseende och ia ansluten
Insamlingskontroll. Stiftelsen iir skafiebefriad.

till

Svensk

Tobiasregistret, Sveriges stamcells(benmiires)register.

Tobiasregishet, som invigdes den 19 maj 1992, hade vid 2020 irs slut ca 170 000 mtijliga givare
registrerade. Fren starten har Over 1 000 transplantationer med givae fr6n Tobiasregistret kunnat
genomfiiras.
Genom en mer detaljerad rypning och genom att fler sjukdoma kan botas med transplantation Okar
Tobiasregishets betydelse, seviil nationellt som intemationellt.
Tobias Stiftelsen har stott Tobiasregistret under dess uppbyggnad. Efter att Tobiasregistret uppnitt
urspmnglig milsiittning giillande antalet mojliga givare har artalsenligt ansvaret for 'fobiasregistret
dvergitt i sin helhet till Stockholms Liins Landsting (i dag Region Stockholm).
Forskninssanslaq.
Sedan starten har ca 100 mindre anslag delats ut. Vidare har 3 universitetslektorat beviljats.

2001 donerades en professur i stamcellsforskning rned en varaktig}et uppgiende
innehavare utsigs professor Jonas Fris6n, Karolinska Institutet.

till minst

15

ir. Till

I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien har sedan 2008 sammanlagt 5 Tobias Pris delats ut
bestiende av ett S-irigt forskningsanslag pi 2 000 000 kr per 6r samt ett personligt pris pi 100 000
2020 tilldelades Magnus Tobiasson eft
iterlbll eRer stamcellstransplantatioo.

femfigt

anslag

pi l0 Mkr for forskning

kr

kring tidig upptiickt av

Samdiga projekt foljs upp och styrelsen kan med gl2idje konstatera att de uwecklats mycket vtil.
Tobias Stiftelsens totala atagande fiir dessa projekt uppgir
siledes 12 Mkr iterstar att betala.

t

till

1 1

5 Mkr varav I 03 Mkr utbetalats och
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Risker och os?ikerhetsfaktore r.
Tobias Sti{telsen har en vlirdepappersport{blj bestiende av aktier och obligationer och diirmed utsatt
for risker kopplade till viirdepappersmarknaden. Andra osiikerhetsfaktorer iir givares fortsatta vilja att
ge stod.

Viisentliea htindelser under rilk

en skap

saret.

Under 2020 har Tobias Stiflelsen mottagit givor pA totalt 47

4q

(4 200 636) kr.

Stone engangsgivor uteblev 2020 och Covid- 19 har troligen pflverkat Tobias Stiftelsen genom att
antalet mottagna

givor minskat.

Forskningsanslagen uppgick

till

2 227 446 (2 166 536) kr.

Dt

anslagen zir

fleririga varierar storleken

mellan aren.
Tobias Stiftelsens administrationskoshrader uppgick

till 26 104 (30 528) kr.

Viisentliga hiindelser efter riikenskaosirets utgang sarnt framtida uweckling.

Tobias Stiftelsens ekonomi tir fortsatt stabil och tacker vail beslutade och planerade Ataganden

G)
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Resultat och stallnino
lnsamlade medel

2019

2020
47

tkr

lnsamlingskostnader/insamlade medel
Andamal skostnader/totala intakter
Resultat fr finansiella investeringar

4201

55o/o

1Yo

265%

47o/o

15 284

'16 698

416

Eget kapital
Forvaltning

Stiflelsen har inga anstellda. Forvaltningen hanteras av styrelsen samt stiflaren
Ersattning f6r arbetet utgar ej.

RESULTATRAKNING

Funktionsindelad resultatrakning
Belopp i kronor

2020

Not

2019

Verksamhetsintakter

Givor

47

Summa verksamhetsintekter

47

489
489

4 200 636
4 200 636

Verksamhetskostnader
AndamAlskostnader

4

-2227 446 -2 166 536

Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

-26 104
-30 528
-2 253 550 -2197 064

Verksamhetsresultat

-2 205

061

792

107

Resultat fran finansiella investerinoar
Resultat fran 6vriga vardepapper och
fordringar som ar anlaggningstillgengar

6

2003 572

792',t07

Summa resultat fran finansiella investeringar

415 634
415 634

Resultat efter finansiella postor

-1

4't3954

24',t9206

ARETS RESULTAT

-l

413

954

2 419 206

&
'[
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anleggningstillgangar
Finansiella anlagoninostilloanoar
Lengfristiga vardepappersinnehav
Summa anleggningstillgangar

Not
7

2O2O-12-3o 2019-12-31

10 737

693 14323837

10737693 14323837

Omsettningstillgangar
Kortfristioa fordrinoar
Kassa och bank

546720 2374 530
4546720 2374530

4

Summa omsattningstillgengar

'15284413 16698367

SUMMA TILLGANGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eqet kapital

Donationskapital

8

687 027
16 01 1 340

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 244

413

FORANDRING AV EGET KAPITAL

Arets resultat
Utgeende balans

16 698 367

AndamalsStiflelse

lngeende balans
AndamAlsbestiimt av styrelsen
Utnyttjat

687 027

13 592134
-1 413954 2 415206

Balanserat kapital
Arets resuttat

kapital
687

027

bestamda
medel
4 000 000

Balanserat
kapital

120113/,0

Totalt eget
kapital
16 698 367

10 202 446 -10 202 446

-2227 446

2227 446
-1 413 954

0
-1 413954

687027 11975000 2622386 15284413

6,
{
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NOTER TILL RESULTAT. OCH BALANSRAKNING

Not 1 Redovisnings-och verderingsprinciper
Stiftelsens redovisning- och varderingsprinciper dverensstammer med Arsredovisningslagen,
BFNAR2012:1 (K3) och FRlls styrande riktlinjer for arsredovisning.

Not 2 Uppskattningar och beddmningar
Langfristiga vardepappersinnehav innehaller marknadsnoterade vdrdepapper der Stiftelsen inte
utfdr egna varderingar och bedomningar. Upplupna ranteintakter innehaller ett visst matt av
beddmning da rantan varierar.

Not 3

Glvor

Gevor redovisas enligt huvudregeln ntir de erh6lls. Gavor som utgors av annat en kontanter medel
varderas till marknadsvardet vid gavotillfallet.

2020

Allmenhelen

47 489

Fdretag

2019
4 200 636
U

47

489

4 200 636

Not 4 AndamAlskostnader
Andamilskostnader ar sadan kostnader som kan hanfdras till stiflelsens uppdrag enligt stadgarna
2020 utbetalades 2227 446 kr (2 166 536) i forskningsbidrag.
Not 5 Administrationskostnader
Arets administrativa kostnader uppgick till 26 104 kr (30 528)
Stiflelsen har ej haft nagra anstallda under eret och har inte belalt ut negra lOner eller andr€
ersattningar.
Not 6 Resultat fran 6vriga verdepapper och fordringar som er enleggningstillgengar
Resultat fren 6vrioa vardeoapoer som Ar
anleooninostalloanoar

Utdelningar
Rantenetto
Realisationsvinster netto

2020

2019

306 500
0
485 607

401 500

792

107

14 134
415 634

/4,

l
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Not 7 Langfristiga verdepappersinnehav
Finansiella anleggningstillgAngar redovisas till det lagsta av anskaffningsvardet och verkligt
vArde enligt portfoljmetoden.

Antal/Nom Ansk.varde Markn.varde
Aktier
lndustrivarden
lnvestor

B

C

'15

20

000
000

3 O22

10 737

2019

502

3 982 500

693

15 966 500

7715 191 11984 000
2020

11 891 627 14 323 837
2 558 923 1 923 379
-126 713 -5 509 524
14 323 837 10737 692

lngeende anskaffn ingsvarde
FOrvarv

F0rsaljning
Utgeende anskaff ningsvSrde

Placeringar sker utifran en sammanvagd bed6mning avseende risk och avkastning

Not

I

Andamalsbestemda medel

Andamalsbestemda medel utgdrs av forsknangsdonationer med villkor som gor att stiftelsen
inte redovisar dem som skuld.
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REVISIONSBERATTELSE
Till styrelsen i Tobias Stiflelsen
Org. nr 802016-5687

o

Rapport om lnredovisningen

f'elaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa bemr pA
oegentligheter eller pa misstag, utformar och utlbr
granskningsatgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhemtar revisionsbevis som tu tillrackliga och iindamelscnliga ftir aft utgdra en grund fiir mina uttalanden. Risken
Iiir att inte upptacka en vesentlig felaktighet till ftiljd av
oegentligheter ar h6gre iin liir en viisentlig felaktighet som
beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agcrande i maskopi, fiirfalskning. avsiktliga utelzimnanden.
f'elaktig information eller eLsidoseftande av intem kontroll.

Ufialanden
Jag har utliirt en revision av Arsredovisningen
fot iE 2020.

ftir Tobias Sliftelsen

Enligt min uppt'attning har rirsredovisningen uppratbts i enlighet
med ersredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden
rattvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 3l
december 2020 och av dess finansiella resultat ffir eret enligt
6rsredovisningslagen. Ftirvaltningsberaftelsen er firrenlig med
ersrcdovisningens tivriga delar.

.

skaffar iag mig en fiirstaelse av den del av stillelsens
intema kontroll som har betydelse liir min revision fiir att
uttbrma granskningsetgituder som;iI l:impliga med hiinsyn
till omstaindighetema, men inte fttr att uttala mig om
effektiviteten i den intema kon[ollen.

.

urr?irderarjag l?impligheten i de redovisningsprinciper som
anvends och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redo! isningen och rillhtirande upplysningar.

.

drarjag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anviinder
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av fusredovisningen. Jag drar ocks6 en slutsats, med grund i de inhiim-

GrundJiir ullalarrden
Jag har utlort revisionen enligt Intemational Standards on

Auditing (lSA) och god revisionssed i Sve ge. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet lReyrrorrrr
arsyar. Jag zir oberoende i fttrhelhnde till stiftelsen enligl god
rcvisorssed i Sverige och har i dvrigl fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhiimtat tu tillreckliga
och ?indamelsenliga som grund ftir mina uttalanden.

identifierar och beddmerjag riskema liir v?isentliga

Det ar sryrelsen som har ansvaret liir att ersredovisningen
uppraihs och att den ger en rAtvisande bild enligt ersredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven liir den intema kontroll
som de bediimer ?ir nijdv?indig ftir att uppratta en ersredovisning
som inte innehiller negra viisentliga felaktighetet vare sig dessa
bcmr pe oegentligheter eller pd misstag.

tade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon
vascntlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiind€lser ellcr
lbrhillanden som kan leda till beodande tvivel om
stilielsens fiirmaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vzisentlig osakerhetsfaktor, maste
jag i revisionsberetelsen fiista uppmerksamheten pa
upplysningama i rirsredovisningen om den viisentliga
osiikerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar ar otill-

Vid upprathndet av ersredovisningen arsvarar styrelsen ftir

r?ickliga modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pe de revisionstpvis som inhiimtas f.am

Sllrelsehs dnsl)at

bedtimningen av stiftelsens liirmaga an forts?itta verksanheten.
Den upplyser, nzir sa ar tilliimpligt, om fttrhallanden som kan
peverka ftirmagan aft fonseta verksamheten och att anvainda
antagandel om fo(saft drift. Antagandet om fortsaft d ft
tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla

Revisotns ansvat

Mina mal iir att uppna en rimlig grad av sZikerhet om huruvida
arsredovisningen som helhct inte inneheller negra viisentliga
felaktigheter. vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi
misstag, och att lamna en revisionsbcrattelse som innehfller
mina uttalanden. Rimlig siikerhet ?ir en h6g grad av sekerhet,
men er ingen garanti fiir att en revision s,om utlirrs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka en
viisentlig fclaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppste
pa grund av oegentligheter eller misstag och a.nses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
ftirv?intas paverka de ekonomiska t€slut som anviindarc fattar
med grund i irsredovisningen.

till

datumet

liir revisionsberetelsen. Dock kan framtida

hendelser eller fiirhellanden gtira att en stiftelse inte l?ingre

kan foft safi a verksamheten.

.

utv?irderarjagdentivergripandepresentationen,slrukturen
och innehellet i a$redovisningen, diiribland upplysningama. och om arsredovisnhgen aterger de underliggande
transaltionerna och hiindelsema pa ett satt som ger en
raftvisande bild.

Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tjdpunkten fijr den.
Jag miiste ockse intbrmera om betydelsefulla iakttagelser under

rcvisionen, ddribland de eventuella betydande brister i den
inlema kontrollen som iag identifierat.

fr

Som del av en revision enligt ISA anviinderjag prolessionellt
omdtime och har en professionellt skeptisk instiillning under
hela revisionen. Dessutom:

AP"BAXIJJ
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Rspport om andre krav enligt lagar och andra fdrfattningar
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvilnderjag professionellt omdtime och har en prol'essionellt
skeptisk inst?illning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen grundar sig fr?imst pi revisionen av
riikenskapema- Vilka tillkommande granskningsatgarder som
utftirs baseras pA min professionella bedtimning med
utgengspunkt i risk och viisentlighet. Det innebzir att jag
fokuserar gransklingen pe sedana atgiirder, omreden och
ftrrhellanden som er v?isentliga lijr verksamhcten och dar avsteg
och tivedradelser skulle ha siirskild betydelse fiir stiftelsens
situation. Jag gar igenom och priivar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna atg:irder och andra fiirhallanden som
ar relevanta liir mitt uttalande.

Ulralatde
Utdver min revision av arsredovisningen harjag aven utfiid en
revision av styrelsens liirvaltning fiir Tobias Stiftelsen tdr ar

2020.

Ilnligt min uppt'attning har styrelsens ledamdter inte handlat i
strid med stiftelselagen. stiftelseliirordnandeteller
irsredovisningslagen.

Gruldfdr uttalande
Jag har utliirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs niimaie i avsnittel Revisorns
arsvar. Jag iir oberoende i ftirhillande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i tivrigt fullg,on mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

2021-01-2{

Jag ans€r att de revisionsbevisjag har inizifitat iir tillrzickliga
och andamelsenliga som grund litr mift uttalande.

Sqrrclsens dnsvar

Asa 'l helin

Det

,'\.uktoriserrd revisor

?ir styrelsen som har ansvaret ftir fiirvaltningen enligt
stift elselagen och stiftelseliirordnandet.

Revisorns ansvat

Mitt mal betrefTande revisionen av fbrvaltningen, och diirmed
mitt uttalande. iir att inhemta revisionsbevis liir aft med en
rimlig grad av siikerhet kunna beddma om negon
styrelseledamot i negot viisentligt avseende:

.
.

fttretagit negon Atgzird eller gjorr sig skyldig rill nagon
Iiirsummclsc som kan ffiranleda ersiittningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skal fiir entledigande. eller
pa nagot annat sett handlat i strid med stiftelselagen.

stilielsefiirordnandet eller 6rsredovisningslagen.
Rimlig siikerhet zir en ht g grad av siikerhet, men ingen garanti
fiir att en revision som utliirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptecka etg&der eller liirsummelser som kan
liiranleda ersattningsskyldighet mot stift elsen.
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