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FORVALTNINGSBERATTELSE
Styrelsen i MeningokocHondens lnsamlingsstiftelse, med organisationsnummer 8024814710 och sdte i

Taby, avger hirmed irsredwisning
e

f6r

rakenskapg5ret 2O2O{3-1O

-

2O?Gl2-3t- Atla siffror

i

rsredovisn ingen 5r SEK.

VERXSAMHETEN

Meningokockfondens lnsamlingsstiftelse (MeningokocHonden) registrerades som stiftelse hos
Lansstyreben 202(X)3-10- Meningokoddonden ir en ileell, politisk odr refigfist oberoende sriftebe sorn
har till syfte artt med insamhde medel, och som en siShrstendig fdmEgeohet, varakt*t frSmF
vetenskaplig forskning och informationsspridning om sjukdomen meningokocker och meningit iSverige
och i utlandet. Andamelet tillBodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.
Under det f6rsta rakenskapdret har stiftebens vertsamhet i f6rsta hand b€stitt av att bygga upp
verksamheten och 6la medvetenheten om meningokocker, meningit och stiftelsens verksamhet fo, att
pi sikt kunna tika bidrag och gavor till insamlingsstiftenslens syfte.

ANDAMAL
Meningokockfondens stadgar s5Ber; ' Insamlingsstifteben har till syfte att m€d irsamlade medel, oclr som
en sjihrstindig f6nn6genhet, yaraktigt framia v€tenstaplE forlmiry och infornratbnsspruntuE om
sjukdomen meningokocker i Svedge och i utlandet. Andamilet tilEodos€s genom anslagtill den eller dem

styrelsen utser".

FRA TAITDE Av snFIEsEilS AIDAMAL
Pi grund av Snnu @rinsade medel har stifteben inte delat ut nagra birrag till st6d 6r forskning elhr
kunskapsspridning under ,ret- Stiftelsen har genom upplysningskampanjer pi sociala medier spridit
kunskapen om meninSolocker och meninSit ftir att pA se vis tika medvetenheten ft r att stimulera framtida
forskning om dettaNESULTAT OCH STfuT'WIG

lntekter i form av insamlade medel uppger till 314 6EK. Fdrsetningsimekter som bestir av fdrsalining av
armband och burgunder band uppgSr till 67 tSEK. Stiftelsens dndamSlskostnader uppgar till 34 ISEK i form
av kostnader
upplysningsverksamhet kring meningokocker och meningit- lnsamlings- och
f6rseljningskostnadema uppger till 11 6EK och bestir ffimst av ink6p av pdrlor och lrurgunder band.
Administratbnskostnadema up;gir till 8 6EK. Arets resultat uppgir till 315 tsEK Yrd erets slut uppgict
stiftelsens kassa
332 ISEK och skulderna
15 ISEK. Den huvudsakliga finansieringen av
MeningokocKonden sker via insamlade medel och donationer fren allmdnhet och ndringsliv.

ftir

till

till

FonyALTxlI{G
Meningokockfondens har under

utging bestod

iret

bestim av en styrelse

pi 6 personer oclr

der styrcken

vi,

ereB

av ordfOrande Christine Bennborn, Peter Bennborn, Charlotte Bennborn, Ulrika Lyth, Jenny

ett protokollf6rt styrelsesammantrdde
per capsuhm- Stifteben har ingen personal anst.lH utan aven det operativa arH€t inllusive
administratbn sker inom rarnen f6r styrelsearbetet.
Eser och Alma Meyner. Styrelsen har under rekenskapsaret haft
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vAsg{TtIGA

HAITDClSGR

U

DcR RAxE,{SXAPSARET

MeningokocHondens verksamhet har under det f6rsta eret inriktats p5 att bygga upp fungerande
arbetsrutiner, fe en styrelse pi plats och komma iging med saker sisom hemsida, Facebook, lnstagram,
Twitter och Linkedln konton, uskick av information samt insamlande av de fdrsta donationema till
stifteben- Meningokocldonden har ocksi medverkat vid wi seminarier, TV och m6ten dar stiftelsen har
presenterats, sisom world Meningitis Day etc. Stiftelsen har under rakenskapseret blivit fulhdrdig
medlem in den internationella orgaRisationen Confederation of Meningitis Organisations (CoMO).
FRAMTIDA UTVECKLING

Meningokockfonden kommer under 2O21fokus€ra pe att 6ka insamhde donatbner" Sarntidigt lommer
arbetet nred att bygga stiftebens struktur startare att fortgi. dus kxruner virr:r att 6ka oIltlr5rldens
k5nnedom om stiftelsen f6. att 6ka kunskapen om meningokocker och menin8it som sjukdom- I{ar
stiftelsen genom insamlade medel byggt upp ett kapital kommer bidrag frir st<idjande och stimulering av
vetenskaplig forskning 6ka i tillagg till att 6ka kiinnedomen och kunskapen kring meningokocker och
meningit hos allmdnheten, hos beslutsfattare och inom virden.
FORA DRtt{G EGET KAPIIAI
Summa eget

Balanserade

villstnedel

i,rets

resrru

kapital

lnBierde balam Z|N4+1O

o

0

o

Arets resultat

0

315 148

315 148

Utgiende balans 204n2-31

0

315

1/$

315 144

FORSLAG 11tt vrNstDrsProsrfl

oN

Till styrelsens fdrfogande stAr fdlrande vinstmedel:
Babnserade vinstm€del

o

Arets resuhat

3$lla

Summa

315 148

SErelsen f6resEr att i ny rekning 6vef6ra 315 !18 kronor.
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RESULTATRAKNING

2020{r}10

Belopp i SEK

20,2GL2-3L

Verksamhetsintakter
F6rse liningsint.iikter

65 859

3t40,37

B'rimg
Summa

:!mqr6

Ve*samheBirtikter

Andamilskostnader

-33 666

lnsamlings- och f6rsiljningskostnader

-10 516

istrations- och st6dkostnader
Verksamhetsresultat f&e skatt

-8 581

Ad m in

328 1rt3
-L2 995

Skatt

iras

315lt$

resultat

ffining

av irets

rBultat

Arets resuhat enli6 resultatrekningen

315 148

Reservering av andamabbestemda medel som erhillits
under Sret men som inte utnyttjats under eret

315 1rl8

l(rarstiende belopp for iret

0
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BALANSRAKNING

m2Gl,z-tt

B€lopp i SEK

TITLGANGAR

(,Eeftiintstillgingal
Kassa och bank

331 643

Summa ormfttningstillgingar

331 643

SUMMA TITTGANGAR

331 643

EGET

XAPITAI OCH S(UII'ER

Eget kapital

Fritt eget kopital
A,rets resuhat

Surma etet

315 148

t4ritd

315 144

Kortfristiga skulder
Ovr- upplupna kostn- och forutbetalda intakter

t299s
3 5fi)

Summa kortfristiga skulder

16 495

Skattesku lder

SUMMA

331 543

EGET KAPITAT OCH SKUTDER
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TILI.IiG GSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper
lnsamlingsstiftelsen Menirgokoclfondens redorrbnings- och verderingsprinciper 6verensstiimmer m€d
Arsredovfningslagen och Bokfiodngsnimndens allmSnna ri d 2c121 lfzl.
Redovisningsvalutd
Arsredovisningen dr upprdttad isvenska kronor och beloppen anges iSEK om inget annat anges
vdrde ri trysprirci Fr m. m fil[5ngar, avs5ttningar och skulder har varderats till anskaffiringsverden om in8et annat anges
nedan.
Klossificerine ov tillgdngor och skulder

Omsittningstil[5ngar och kortfrbtfa skuHer bestir i huvudsak av bebpp som kan atervinnas
respektive skall b€talas inom tolv manader reknat fran bahnsdagen, Ovriga tilfiqgar och skulder
redovisas som anlSggningstil[ingar respeltive Engfiistiga skulder.
Fordringor
FordrirBar ha. upptagits tillde bebpp varmed de berAknas inflyta-

5av7

6)

Meningokockfondens lnsamlingsstift else
Org.nr 8024814710

rauv aen
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2***&*brChristine Ben nborn

r Benn

Ordldronde

Charlotte Bennborn
Ledomot

lrika Lyt h
Ledomot

Jenny Eser

Alma Meyner

Ledofitot

Ledofltot

VAr revisionsberdttelse har liimnats den
Mazars AB
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Fornstedt
Aukoriserod revisor
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Peter Benn born
Leddmot

Christine Bennborn

ordf6ronde

Charlotte
Ledomot

Ulrika Lyth
Leddmot

Jenny Eser
Ledqmot

Alma Meyner
Ledomot

Ben
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christine Bennborn
OrdJiironde

Ledomot

Charlotte Bennborn
Ledomot

Ulrika Lyth
Ledamot

Jenny Eser
LFddmot

Alma Meyner
Ledomat

Peter Bennborn
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Taby den
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Christine Bennborn

Ordfiirande

Peter Bennborn
Ledomot

Charlbtte Ben n
Ledomot

Ulrika Lyth
Ledomot

Jenny Eser
Ledomot

Alma Meyner
Ledomot

Vir revisionsberattelse har lemnats

den Z 6
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REVISIONSBERTITTELSE

Till

styrelsen i Meningokockfondens insamlingsstiftelse
Org. nr 802481-4710
Rapport om trsredorisningen

A

o

identifierar och bediimerjag riskema ftir vibentliga
felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oege ligheter eller pA misstag, utformar och utfiir
granskningsetgitdcr bland annat utifren dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som iir tillriiokliga och
iindamilsenliga ftir an utgtira en grund fiir mina unalanden.
Risken f<ir an inte uppdcka en vesentlig fclaktighet till
ftiljd av oegentlighctcr ik hdg.e iitr fiir en vesentlig
felaktighet som bcror pi misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning, avsiktliga
utcliimnanden, felaktig information eller isidosatunde av
intem koritroll.

.

skaffujag mig en tiirstielse av den del av stiftelsens
i[tema konttull som har betydelse fiir min revision ldr alt

ahhdeh

utfiirt en revision av drsredovisningen fiir
Meningokockfondens insamlingsstiftelse fiir ir 2020.
Jag har

Enligt min uppfattning har 6rvedovisningen upprdttats i enlighet
med irsredovisningslagen txh ger en i alla vdsentliga avseenden
ra[visande bild av stiftelsem finansiella stiillning per den 31
december 2020 och av dess lurauiella resultat fiir Aret enligt
Srsredovisningslagcn. Ftirvaltningsberiittelsen dr fiirenlig med
Srsredovisningens dvriga delar.

Grundfiir utlolanden
utliirt revisioneD enligl lrternational StandnrG on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskivs niirmiue i avsnittet Revr.rorxs
arsvar. Jag iir oberoende i lijfiillande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i tivrigt litllgiorr mift yrkcsetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag har

Jag arser an de revisionsbevis

utforma granskningsitgii.rder som dr ldmpliga med hiinsyn
till omstiindighcterna" men inte ldr att uttala mig om
et'fektiviteten i den interna kontrollcn.

jag hall inhiimtat iir tillrackliga

och iindamilsenliga som grund

liir mina uttalanden.

o

utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rirnligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillh0rande upplysningar.

.

drarjag en slubats om liimpligheten i att styrelsen anviinder
antagandet om fonsatt drifl vid uppreltandet av
drsredovisningen. Jag drar ocks5 en slutsats. mcd grund i de
inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det hnns legon
viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sedarla hiindelser eller
firrhallanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens ftirmAga att fortseffa verksarnheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vdsentlig osekerhetsfaktor, maste
jag i revisionsberettelseo fdsta uppmarkamheten pa
upplysningama i Srsredovisningen om den vdsentliga
osiikerhetsfaktorn cllcr, om sedana upplysnilgar iir
otillrdcktiga, modiliera uttalandet om ersredovisningen.
Mina slutsatser baseras pri de revisionsbcvis som inliimtas
fram till datumet fitr revisionsberefielsen. Dock kan
framtida hendelser eller ftirh6llanden gtira att en stiftelse
inte liingre kan fortsiitta verksamheten-

Sqrelsens ansvar
Det iir stlrelsen som har ansvaret liir att ar$edovisningen
upprettas och att den ger en rettvisande bild enligt
Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar even Iiir den interna
kontroll som de bedtimer 6r ntidv?indig fiir aft upprefia en
Srsredovisning som inte innehaller nega viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pl oegentligheter eller pi
misstag.

Vid upprdttandet av ersredovisningen ansvarar styrelsen ldr
bedtimningen av stiftelsens fiirm6ga att fortsafia verkamheten
Den upplyser, nir sa iir tilEmpligt, om liirhallanden som kan
pAverka fiirmegan att fortsatta verksamheten och att anv:inda
antagandet om fo(saft drift. Antagandet om fortsatt drift
tilliimpas dock inte om beslut har t'attats om att aweckla

.

verksarnheten.

Revisoms ansvar

Mina mel dr att uppne en rimlig grad av siikerhet om huruvida

utviirderarjag den <ivergripande prescntationen, strukturen
och innehillet i irsrcdovisningen, diiribland
upplysningarni, och om irsredovisningen itergel de
underliggande transaktionema och hendelsema pe ett siitt
som ger en rdttvisande bild.

Jag mAste inlbrmera styrelsen om bland anna( revrstonens
planerade omfattning ()ch iffikming samt tidpunkten fiir den.
Jag m6ste ockse inlbrmera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventue[[a betydande brister i den

arsredovisningen som h€lhet inte inneheller negra vesentliga
felaktigheter, varc sig dessa beror pA oegentligheter eller pA
misstag, och att l:imna en revisionsberettelse som inneheller
mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hdg gmd av sekerhet,
men iir ingen garanti fiir att en revision som utfiirs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppticka en
vasentlig felaktighet om en sidan finns. Felaldigheter kan uppstd
pi grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vesentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fiirvantas p.iverka de ekononriska beslut som anvandare fattar
med grund i irsredovisningen.

intema

Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professionellt
omdtime och har en professionellt skcptisk instiillning under
hela revisionen. Dessutom:
I

ko

rollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ldrfattningar
Uttala de
Ut<iver min revision av 6rsredovisningen harjag dven utftirt en
revision av styrelsens liirvaltnitrg fiir Meningokockfondens
insamlirgssriftelse ftir er 2020.

,ro"uno^.26fi ZoLl
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Enligt min uppfattning har sty,relsens ledamdter inte hiLndlat i
strid med stiftelselagen, stiftelsefiirordnandet eller
drsredovisningslagen.

Grund Jiir uttahnde

utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Min
ansvar enligt denna beskivs niirmare i avsnittet Reyrsorrs
azsvar, Jag dr oberoende i ftirhillande til1 stiftelsen edigr god
revisorssed i Sverige och har i tivrigr fullgjorr mirt yrkesetiska
ansvar eDligt dessa krav.
Jag har

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat

och iindamilsenliga som grund

Auktoriserad revisor

iir tillr:ickliga

fiir mitt uttalarde.

Slyrelse s ansvar
Det iir stlaelsen som har ansvaret fiir fiirvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.
Revisorns ansvar

Mitt mel betreffande revisionen av fijrvaltningen och diirmed
mitt uttalande, iir att inhdmta revisionsbevis fiir att med en
rimlig grad av sdkerhet kunna bed6ma om udgon
styrelseledamot i negot viisentligt avseelde:

.

fiiretagit nagon atgiird eller gjort sig skyldig rill n6gon
lijrsummelse som kan Iiimnleda ersettningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skiil fiir entledigande, cller

.

pi

nagot arnat siitt handlat i strid med stilielselagen,
stiftelseftirordniurdet eller 6rsredovisningslagen.

Rimlig sakerhet iir en h6g grad av siikerhet, men ingen gamnti
iiir att en revision som utfiirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptacka Atgiirder eller fitrsummelser som kan
fdranleda e$:ittningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder j ag professionellt omdtime och har en professionellt
skeptisk instiillring under hela revisionen. Granskningen av
ldrvahningen grundar sig frdmst pe revisionen a\
riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgiirder som
utfiirs baseras pe min professiohella bedaimning med
utgangspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir att jag
fokuserar granskningen pe sadana etgarder, ormeden och
fiiftellanden som dr viisendiga fiir verksamheten och der avsteg
och dveftedeher skulle ha siirskild betydelse firr stiftelsens
situation. Jag ger igenom och prdvar fattade beslut
beslutsunderlag, vidtagna etgarder och andra fiirhal landen som
dr relevanta firr mitt uttalande.
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