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rÖNVA:TNING SBERÄTTELSä
fö:'det
Styrelsen fiir Sjöbergstiftelsen med säie i Lvsekil fårhärmecl_avlämna sin första års:edorrisning
20i6
1
mars
derr
stiftelsern
bildade
Sjöberg
Bcngt
fl:kor:ade:äkenskipsåret 20t6-u3-01 -201.6-12-31.
genom en donation av r,ärc{epapper uppgående till ca 2 rniljarder kr. Vid den faktiska överföri::gerr
donati:rn göra
hacle r"l*rationen ett *urknaåsrlärcte på1 867 727103 kr. Med donationen önskar
rpaiienler.
skillrracl f6: car-:cerforsknirrgen och rien behandlingsviird son"r rnijter cance
Stiftelsens ändar:ål

Stiitel.qens år.:rlamål är att främja vetenskaptig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer. hä1sa
ocl.r :.rriljö. ! mineire omiattning kan anclra r'älsirrande ärrdamålirrom hälsa oclt miljö främjas.

Iliclrag och stöcl lämnas främst till forskare vicl universitet, hiigskolor elier motsr'aranele lärasälen
Sr,erige eller r-rtomlards. Biclrag kan är,en till rriss de I beviljas till enskilda personer eller
organisationer som vtrkar inom ändamålet.

i

Stiftelsen ska även dela ut ett årligt stipendiurn, "SjöLrergspriset", till någon framstående forskare,
eller grr"rpp av fcxskare, i Sverige eller annat land'
Stiftelsen kan i lramticlen i viss utsträckning i.erka fiir ait stiftelsen tillförs vtterligare kapital, för att
därmed utiika möilighelerrra att fullfirlia ärrdamålet.

Främjande av åndamålet
Inga anslag har beviljats under året.

I-ltdehing ske: enliqt efterskottsprir:cipen d v s när resttltat- och balans:äk:ri:rg iii: sist förlidna år
föreligger. Till stirrelsens fiirfogarrrde står dels det under senaste räkenskapsåret uppkomna
utrlelningsbara resultatet, dels från tidigare år balanserade utdelningsbara mcde l.
Resultat och ställning
Årets firrvallningsresr-rltat r-rppgår tiit53
iritt eset kapritai :3 8'18 0t 1 kr.

81,q

011 kr.

!ör stvrelsen att disponera till

ändan'rålet finns i

Stifle l:ens {örmogenhet vid årets slut uppgick tilt 2183 68.10S7 kr oclr är i lrr-rvudsak placerad

i

vårdepapper.'

Flerårsöve:sikt

-

År

2C16-03-01
2015-12-3:t

(kr)
F'ö:r'al ini ngs resulta t

Förmögenhe t

fritt

eget kapilal

53 818 01 1

2 183 68,t 087
53 81S 01 1

3e:rålfande stiftelsens resultat och :tällning hänvisas tilt bifogaci resultat- och balansräkning
notcr.
tillirörande
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!jiib*r'gstiftelscrt

Stvrelsens arbete
Sty.relsen har under året arbetat med att byggo

nr E{}1*79-187{)

kontakter med fr:::;ka:r'ärlclen och att lågga
bilelrndet
gÅnden för de kcn:ma::rde årens inriktni,ig.lnder verksamhetsårets forsta månader efter
i,1rd.'. förhaldlingar med Karolinska lnsliiutet om ät: i:rräita ett centrum fiir integraiit'
och åtagandt:
cancerforsknlrg, ifter sommaren onrprövailes clen:ra inriktning eftersom dess,storlek
ieclande
från
på
rilil
Baseral
sku1le 1,egr;rside lranrtida möjligheierna till anclra satsni:rgar.
olika
cancerfo:skare lrar stvrelsen darefrer a:betat med riktlinjer för att skilpa elt nätverk meilan
lungcanceronrråt1et
initiait
cancerfor:kningsinstitutioner inriktade mot precisionsciiagnostik inon'r
samf stöclja opfbygS;,",uden arr patientrlataregister för r,ården lrch forskni:-:gen' Dessrrtom, eirligl
stiftarens iltentionåi, ska sii{teisen ge bidrag lill icke-konventionei} forskning.
r-rp-rp

Stiitelsen har, förutom att finansier: eancerfo:skning i Sverige, också uppgiften ait dela ul det
iniernationeila Siöbergpriset. För ati lösa denna uppgilt slijts elt al'tal rned Kulgl.
Vetenskapsakademien^cler-r 16iuni 2016. I detta åtar sig Velenskapsakademien att utse l-rlistagarc eiier
ett irter:raiionellt nomineri:rgsförfarande och expertgrarrskning irrom Äkademil:n, r'ilket har
genomföris under åre t. Stlftelsen finansierar prisarbetet saml priset. Viclare r,ivcrensklms artt
$lclUergpriset ska utilelas varje år på Vetcnskapsakademiens högtidssammankomst dcn 31 mars.
Prissttmman är enligl starclgarna cn milion l-iSD.
Styrelsen har r.rnder åre I besiåti at,;
Beri gt Sjiiberg, orcl ftira n de
ln gema r Sjöberg, r' ict' orelför;rnde
]oarhim Sjiibe:g

Xichelie Sjöberg
Annika Espander
Ola lohannesson
eirra:r K. Hansson
ordföra:rder:r och dcnalor Be.gi siöberg atlerd cien 17 januari 2017' Ti:l nv ordföranc-le valdes lngemar
Siöberg rricl sanrrnanträr1e den 25 j;rnuari 2017. Vid samn':auträcie 22 februar:i 2t117 r'aldes Sofia
Holmström och Berrgt westermark in som u\/a ledamöte: i stvrelsen'
Styrelsen ha: u:rder året haft sex protokollförda sammanträdett förttto:r: ir-:ior:":':ella kontakter.
irte haft någorr anställcl personal.
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Stiite'lser

ilrg nr

3lir'nergstiitel:c:r

RESULTA?XÄKNINC

Nc-rt

$02t79-1870

2016-03-31 -2A16-17-3'L

{kr}
Stiftelsens intäkter
i\ ktieutdelrringar

56 6:0 il79

56 51.0179
t{1858

Cår,rr

10 858

Stiftelsens kostnader

Iiin

all:-rir, gskostnad er

-:11 250

llxlerna licstnader, iir-rigt

-2 772 068
-2 803 318

Förvallni:rgsresul tai

53 818

::.,,4r*,r

resultat

t11

53 818 011
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5iöbcrgstiftelsen

BALANS'{.ÅKT{ING

ldot

802.179-:1870

2A16-12-31

Spec

tkr)

TITLGÅNCA*.
A:rläggningslillgångar

li nansiella

an

lägg:ringsti llgångar

Lån gfrlsti ga r'ärdepappersinnel'rav

I 77: ,il5i1 :?6
1 773 454 526

Su:nxa anläggringstill gångar

1 775 454 s26

Omsåltningstillgångar
Kassa och ba:rk

146 346 148

Summ: omsättningstillgångar

146 346 148

't 92L 8B0 674

SUMMA

"ITLGÅNGAR
:GET KAPTTAL OCä SKUTDER
Eget kapital
Sundel eget kapiiai
irill eget kapital
Sumr::a eget kapilal

1 867 727 103

s3 B1B 011
1 921 543 114

Kortfristiga skulder
Cvriga kcrtfristiga skulder
3umma kortfristiga skllder

:::UMMA

:G3T KA?I?AL OCH SKULDE3

255 55t)
255 560

:

921 800 6?d
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NOTER
RE}OVISNINGS- OCH VÄRDERTNGSPRINCTPES
Å;sredrtl,isningen har upprättais enligt Årsredovis;ringslagen och Bokfiiringsnämnders ä1lmännå
råd. Resr-rltaträkringens rippställrringsform är anpassad till stiftelsens verksamhet.

Värdering av värdepaPPer
Lång{risti}a virdepåppersinnehav reclovisas ti}1a:rskalfningsvärde minskat med eventuell
,-,udiiri.,ning och år kollektir,t r,ä:derade då syftet med placeringårna är att r":ppnå riskspridning. l de
fall markpaisvärdet understiger bckfört värde görs nedskrivning till dci 1ägre r'ärdet.
Förmögenhet
Stiftelsäns förmögenhet rlefi:'rieras som r,ärdepapper upPtagna tiil marknadsr'ärde och iri'riga
tillgångar Lrpptagna iill bokfört r'ärde minskat med skukier.
Ånslag
Beviljade anslag reclovisas direki meit fritt eget kapital.
Eget kapital
Eget kapitai delas in i bunclet och fritt eget kapital. llundet eget kapitai utgörs av stiftelsekapital
(ursprungligt donationskap'rital) och ackumulerat realisationsresttltat.

Den del ar, årets resultat som a\rser realistrtionsvinst/-förlust avsätts till bu:rdet eget kapit;:1.
Resteranile del ar' årets resultat redtx,isas som fritt egel kapilal och är tillgängligt fÖr utrieliing.
Stiftelsen [rar dcck möjligheten, i undantagsfall, att deia r"ri av bundet eget kapiial.
-.
;i;:'.
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Siiibergsti ftelsen

NOT;X

2816-12-31.

(kr)

1

Externa k*stnader
Kostnader för arbete i samband med instiftande av Siöbergspriset
Koslnader för juridisk ko:rsultaiion
Nr:?

802"179-4E70

1 e93 000

60 188
587 500

5tv:elsean'oden
Sociala av gifter styrelsea:r,cden
Ovriga

95 5{r0
35 820

7772468

Not2

Långf:istigavärdepappersinnehav
Värdepapper tiilfört stiftel:en under räkenskapsåret
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden

1 775 454 526

Utgående bokfiirt värde

1775 154 326

1767 727

1t)3

7 727 123

Aktier. sve::ska
1 775 454 526

Bokfört r'ärde
Markradsvårde

2 037 593 il99

7,775 431 326

Summa bckfört värde
rnarknadsvärde

2837 593 499
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NOTSR 2S16-12-3t

Iri*

3unde1 egel kapilal

Not 3 Eget kapital
(kr)

eget kap:1al

Stiftelsekapital

Kapital tiUfört s:iftel$en under räkenslapsåret

1 867 727 143

Seviliade anslag

Årets resal:at

53 818 011

i 867 727 103

3eir:pp vid årets utgång
Summa b*nået

lfritt

eget kapital

':3 -Z

Stockhr:l:n ?U7-

1 867 727

53 818

tA3

53 818 011
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Revisionsberättelse
'l'ill slp elsen i Sjöbergstiftelsen, org.nr Boz479-487o

Rapport om årsredovisningen
Uttalandett
Jag har utfört en revision av årsredavisningel för Sjöbergstiftclsen fiir räkenskapsåret 2tl16-03-or

-

zo16-re-3r.

Enlig-L min appfattning har årsredovisningen upp:åttats i enlighet med årsred*visningsl*gen <;:h ge: r:: i alla
väsentliga ar.seenden räftvisande bild av stiftelsens finansiella stälining per den 3: ilecen:ber :o:6 crh av dess
finansiella resullat för året enligt årsredolisni:rgslagen.

Grundfar uttalanden
Jng har utfört rei:i:;ionen eniigt inler:ralional Standards on Auditing (lSA) och go<1 revisionssed i Sverige. i\'litt
änsvaf enligl dessa standarder beskrivs närn:are i avsnittet Äeulsorns {!nsuor'. ,lag år oileroende i förhållaade tili
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och l:ar i örrigt fullgjo* mi3 yrkesetiska ansvar eniigt dessa krar'.
,Iag anser alt tle revisiorsbevis jag har inhänrtat är :il1räckiiga och iindamålsenliga so:n grunc1 för mina uttaianden

Styrelsens tensuer
Det år stvrelsen som har *nsvarel för att ärsredr:visninge:r uppråttas och atl den ger en råttvisande biid enligt
årsredovisningslagen. St1'relsen anslrarar är'en för den ir:tena kontr<lll sonr den bedönrer är nödvär:dig för att
npprätta en i:rsre<iclvisning som inte innehåller några vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter ellcr på fel.

Vld r:ppriittandet av årsredovisni:rllen ansvarår sl-welsen {ör bedö:rningen av stiftelsens förmåga att fortsä1ta
l'e:ksamheten. Dea ullplyser, när så iir ti}lämpligt, or:r förhållanden sotR kan påverka förmågar: ati {ortsätta
ve;ksamheten orh att anvånda antagandet om fnrtsatl ilrift. Antagandet om fortsatt rlri{l iilliimpas dock i:rte o:.n
stlrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphiira med verksamheten eller irle h;rr något realistiskt alterrnativ tili alt
göra någol av cletta.

Reuisorns ansuet"
Mina mål är att uppnå en:imlig grad av säkerhet om huruvida årsreil:visningen sorll hclhet intc innehåller några
väsentliga felalttighete:, r'are sig dessa bcror på oegenliighelcr elicr på fel, och att lämna en rer.isionsberättelse
sorn innehåiler Rrina uttaii:nden. Rirnlig säkerhel är en h5g grad av säke:het, men är ingel garanli för alt e:r
revision som utförs elligt ISA ocl: god revisinnssed i Sverige i{ltid kommer att upptäc'ka en viisentlig felaittighel
eim en sådan finns. llelak:igheter kan uppstå på grund av oege:rtligheler eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eile:'tilka:rrmans rin.rligen kan fö:'vår.rtas på'''erka de ekono:niska beslut som anr'ändare {attar med grund i
årsredcvi":niagen.
Som del av en revisioa enligt ISÅ an','ä*deriag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställaing under hela revisionen. i)els:t1on:
. i*cniifierar och beclö::rerjag riskerna för väsentliga felaktig,heter i årsredor.isninger:, vare sig, dessa beror på
oegentligheter el1er på fel, ut{ormar och utfö: grar:rskningsårgärder bland annat ltilrån des:a risker och
inhämtar rer.isionsbevis sr:rn är tillräckliga oeh ä:rdamålsenliga för a1t utgöra er:r grurrd för :r:i:ra ::ttalai:rden.
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J

1av3

*WäLl
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li.iskcn ltil ati intc upptåclia cn riiscnllig {i:lalitighi:t f:ll filljd ar,oegentligheter är högre än lör en viisentiig
f'elaktiglict so:r beror p:i fc1, eftersoru oeg*ntlighclcl kan innefalta ag;erandc i maskopi. förfalskning,
avsi|lliga utelät:rnanden, felaktig infonnatiol tllcr iisidosältande av intern kontroll.
r:n 1'urslåelse av den clei av stiftcisc:rs interna kontroll son'r har betydclse för n'rirr rerision för
ått ::tformri granshtingsåtgiirdcr sorn är 1å:lp1lga lned hän;yn iill omstäneiighcterna, rnen inte för alt r"rttala
rnig r;m el-fektivilele;r i dei: inlerna kontrollen.

"

skaflarjag nrig

"

utlärderar jag liimplighcten i

'

cirar jag en slntsats r;m lämpiigheten i atl sttrel-qrrn a:rvänder antaga:relet om f'ortsatl drifl vid upprätlandet av
årsrcc'lovisr:ingetr. J:g drar: or:kså en slutsals, nreri grund i de inhär':rtade rerisionsber,lsen. o:r huruvida clet
l-inns nilgr.r:r i.äsentlig osälir:riictsfaktor sorn avsel sådana ]:iindclser e11e:'fiir'bållalden sor:r kan ieela till
betl'<lancle ir.ivcl cnn stiftelser:s lönlåga ait 1i;r-tsiitta r.erhsamhete:r. Om jag rlrar slutsaise:r :tlt del ilans en
vlisentlig osiikerhclsfaktor. miisir: jag i revisionsberättclsen fista uppnärksamheten på uppll'sningarna i
årsredovisriingcn om de n viisentliga osäkcrl.retsfaktorn eller, on.r sådana upplvsningar är otillr:iicliliga,
rlodillera ultalanclet om årsrcdr:visningen. liina sh.rlsatser bascras på <ic rcrisionsber.is sonr inhärntas frarl

cle redor.isningsprinciper som a:rväncls leh ::imiighct*r: i sl.t.i:.ls*Irs
nppskattni;:gar i rcdovisnitrgeri och lillhrilanrit upplysnitrgar.

tili datuntet för rcrisionsi:eriittelsen. l)ock kan framtitia händclser eller fcirh:illanden göra att cn stiftelsc intr:
1:ilrgre iian tiirlsiitta verksanthetcn.

utl-ärclclar jag den övergripantie prescntälioncn, struituren och innchiillert i årsreclor.isningen, däribl:rnd
rrpplysningalna. och om årsrerlor.isnirtgert återger: dc underliggande transaktionern.r ollt händelserna på ett
sätl son get en rättvisaneie bild.

'

.lag rnåstr: infornrcra st_1,relsen om bland annaL :'evisioncas piilneradc omfattning or:! ilrlktni:rg sa$l ticl;;unktc:r
liir rie l. Jag nråstr: också infolrncra on bctl,delsefulla iakttagelser under revisione n, däribland de beirdande
brister i dcn i:rter;ra kontrollen sorrr -jag ider*iificrut.

Rapport om andra krav enligt lagar oeh andra för{attningar
lJttoloncle
har jag iivcn utiört en revision av styr(tsens fiiwaltning för
Sj rbergstiftelsen ftir räkensliapsåret e o t6-o3-<t r * 2 ot 6-12-1.| i.

Uti)rrr miu revision av årsredor''isningen
t.,nlig1
ii rs

nin

:.rppfaltning har slvrc.lseledarnrilcnta intc handlat i slrid nrccl stiftclselagen, s:iftelseförcreinanilet ellrr'

rt'd ori sn!
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t rzr}" -fti
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gen
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ut t a lcu ul e

rtfijrt relisior.rrn cniigi

god revisionssed i Sr,crige. Mitt a:rsvar c:rligl clernna beskrivs närnare i avsnittet
förhållaniic till stiftclsen enligt god revisorssed i Sverige och har i r:r'rigt
fullgjort nritt vrki'seli:ka ansr.ar enligl dcssa krar'.
,lag har

Ilerui.sorn.s dnsilor'. Jag rir obcroer.:cle i

.Iag an.ser at1 de re','isionsbt:vis jag har inhåmtat är lillrär:kliga odr iindarniilsenliga som grund för
Sf17

relsei

r.s .r

rr:ii: r:tlalandc.

nsL:.lr'

Del är st1'relscl sotli ]r*r ansvaret fijr fiirr,altningen e:riigt siiftelselagen r;ch stiftclsefijrordnandet.
Ä etr t.sol'lrs

I

r.st'ar

r

\litt nrål hclräffa*rle revisionen lv fiirr.altningcn,

och dän.necl milt uttalancle, år al1 inhiimta r*'isionsirn'is l'ör att
grad
säkcrhct
ku:r:ra
bcdö:la
onr
någon st1'relseledamct i något våse niligt avs*:ndr-.:
rimlig
av
nrcd
cn
,.

*ew:l

WC
.

före:ågit rågon åtgärcl eller gir:rt sig s$dig till ::ågon försummelse som kan föranleda ersättr:ilgsskyltlighet
mal siiftelsen eller orn elel iin:rs skål för entledigande, eller

.

på något å:rnål stitt handlat i strid nred stiftelselagen. stiftelseftirordnandet eller årsreclovisaingslagen.

Rimiig säkerhet är en hög grad av säkerhet. rnen ingel garanti for att en rerisir::r som xtföts enligt god
revisio:rsscd i Sverige alltid kom:l'rer at1 r:pptåcka åtgärcler eller försummelser sont lan föraaleda
ersåtlningsskyldighet mot stiftelsen.
använeler jag professionellt omdöme och har e::r
professionellt skeplisk ins:ä1l:ring unde: hela revisionon. Granskningen av frirvallningen grundar sig ååmst på
rer,'isionen av räkenskaperna. 1:ilka tillkommande granskningsåtgärcler som utförs baseras på min prcfessionella
Som

el dd av en revision enligt god :eyisionsseil i Sverige

bedömning *ed ltgångspunkt i risk och r'äsentiighct. Det innebiir att jag fokuserar granskningen på sådana
åigärder, områden och förirållanden som är väsentliga för ver'It;amheten och där avsteg och överträclelser skuil*
ha sär:skiicl bet),delse för siiftelsens situation. Jag går igenom och priivar {altade }:esl::i, besiutsanderlag. vidtagna
åigårder oeh ar:dra förhålianden som år relevanla för mitt utalande.
Stockhoim den tg aprii zorT

Sirgitra Bjelkberg

Ånltoriserarl revisor
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