ÅRSREDOVISNING
för
Insamlingsfonden Bissen Brainwalk
Org.nr. 802487-7824

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Insamlingsfonden Bissen Brainwalk är en ideell förening vars uppgift är att samla in pengar till förmån för forskningen på hjärnans
alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Syfter är också att skapa förståelse och sprida budskapet om Insamlingsfonden
Bissen Brainwalk.
Som insamlingsfond är vi fortsatt godkända 90-kontoinsamlare och arbetar och verkar under Svensk insamlingskontroll.
Vi har under verksamhetsåret delat ut 750 000 kr till forskning.
Organisationens säte är Köping.
Flerårsjämförelse*
Verksamhetsintäkter
Res. efter finansiella poster
Ändamålskostnader i förhållande till
nettoomsättning, %
Soliditet (%)

2019
1 046 532
-68 831

2018
1 187 081
270 578

2017
579 403
-18 715

2016
989 710
154 485

2015
1 007 694
-128 611

118
23

63
44

87
39

76
31

99
16

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi är fantastiskt glada och stolta över det engagemang och stöd som Insamlingsfonden Bissen Brainwalk får från enskilda individer,
föreningar och företag och som tillsammans med oss hjälper till att sprida ordet Bissen Brainwalk och stöttar den viktiga insamlingen
till förmån för hjärnans alla skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar.
Nedan följer en summering av arbetet inom Insamlingsfonden Bissen Brainwalk år 2019 och några ord om det kommande året. Vi kan
konstatera att vi kan lägga ytterligare ett fint insamlingsår bakom oss.
Evenemang och insamlingar
Under året har åtta Bissen Brainwalks genomförts i Uppsala, Köping, Sandviken, Gävle, Stockholm och Vänersborg. En av
promenaderna arrangerades i den franska staden Vieussan av ett B&B där ägarna ursprungligen kommer från Västra Mälardalen.
I Arboga arrangerade Christian Windahl en gala till förmån för BBW med underhållning av lokala artister.
I samband med ”Bissen Brainwalk Cup” arrangerade IF Pluss den nu traditionsenliga promenaden som inleder cupen.
Köpingsbördige Johan Ryström har under året fortsatt att utmana deltagarna i Audi Quattro Cup i golf och samlat in pengar till
Insamlingsfonden.
Insamlingarna via Facebook vid födelsedagar fortsätter och likaså gåvorna via hemsidan i samband med begravningar och högtider.
Nyheter under året
Under 2019 anordnades för första gången Bissen Brainwalk i Stockholm. Premiären i huvudstaden genomfördes i samarbete med
ProCamp vid Sofiahemmet. Start och mål var på Stockholms Stadion och promenadslingan förlades till Lill-Jansskogen. Promenaden
lanserades som en familjedag och lockade cirka 400 deltagare.
I samband med promenaden i Stockholm lanserades en annan nyhet – Bissen Brainwalk smycket. Halsbandet är framtaget av Tilva by
Eliz och hälften av intäkterna från försäljningen går till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk.
Under året har ett samarbete mellan Insamlingsfonden Bissen Brainwalk och Brynäs IF i Gävle vuxit fram i deras strävan mot en mer
hållbar hockey. Bakgrunden är att Brynäs förra säsongen hade tio hjärnskakningar i sitt representationslag vilket är ett hot mot
sporten.
En önskan om att kunna erbjuda personer att bli månadsgivare till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har funnits under flera år.
Under 2019 föll alla pusselbitarna på plats och i samband med promenaden i Köping i april kunde intresserade för första gången bli
månadsgivare.
Utdelning av insamlade medel
Onsdag 20 november ägde årets officiella utdelning av medel till hjärnforskningen rum. Under en högtidlig utdelningslunch i Köpings
rådhus, till vilken representanter från kommunen och näringslivet i regionen hade bjudits in, delades totalt 750 000 kronor ut till tre
forskningsprojekt.
•
Joachim Burman och Karl Sjölin tilldelades 250 000 kr för forskning med syfte att hitta ett protein som läcker ut i blodet vid
stroke.
•
Anna Rostedt Punga tilldelades 250 000 kronor för forskning att skapa en ”hjärna-på-chip” metod för att kunna ta fram
personliga behandlingsstrategier vid neurologiska sjukdomar.
•
Pär Nyström tilldelades 250 000 kronor för forskning som handlar om att hitta kliniskt användbara metoder för att tidigt kunna
upptäcka autism.
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Utdelningslunchen uppmärksammades av lokal media och Uppsala Universitet skrev en artikel om utdelningen som de publicerade på
sin interna webbsida för personal och elever.
Styrelsearbete och arbetsgrupper
Styrelsen har haft sex stycken möten under året, utöver årsmötet och det konstituerande mötet. Stående punkter på agendan är
genomgång av ekonomin samt kommande och genomförda evenemang. Något som har diskuteras under året är ökad synlighet och
marknadsföring av Insamlingsfonden samt förbättringar av styrelsens inre liv.
Inför promenader och andra evenemang har planeringsmöten hållits. Vid dessa möten har delar av styrelsen deltagit och tillsammans
med andra ideella krafter planerat och genomfört aktiviteterna.
I samband med insamlingspromenaderna runt om i Sverige har representanter för Insamlingsfonden funnits på plats. Pengar har
samlats in med hjälp av insamlingsbössor och genom försäljning av kläder (främst mössor och kepsar) med BBW-logon.
Representanterna har svarat på frågor om Bissen Brainwalk och blivit intervjuade av media.
I linje med fondens målsättning att sprida information om hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar har
presentationer om Insamlingsfonden Bissen Brainwalk hållits i olika sammanhang under året.
Kommande år
År 2020 genomförs Bissen Brainwalk i Mathias ”Bissen” Larssons hemstad Köping för tionde gången. Den första promenaden hölls
2011, nästan exakt ett år efter Bissens allvarliga hjärnblödning. 10-års jubileumet kommer att uppmärksammas och firas i samband
med Bissen Brainwalk i Köping söndag 19 april.
Framtida utveckling
Under 2020 kommer Insamlingsfonden Bissen Brainwalk dela ut 1 000 000 kr till forskningen.
Förändringar i eget kapital
Ändamålsbest.
medel
Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

0
0
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Balanserat
resultat inkl.
årets resultat
608 601
-68 831
539 770
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RESULTATRÄKNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

700
589 883
255 949
200 000
1 046 532

1 500
948 401
237 180
0
1 187 081

-1 000 000
-56 047
-59 316
-1 115 363

-750 000
-127 752
-38 751
-916 503

Verksamhetsresultat

-68 831

270 578

Årets resultat

-68 831

270 578

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not
2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

10 950
10 950

16 000
16 000

2 303 820
2 303 820

1 367 602
1 367 602

Summa omsättningstillgångar

2 314 770

1 383 602

SUMMA TILLGÅNGAR

2 314 770

1 383 602

608 601
-68 831
539 770

338 024
270 578
608 602

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 750 000
25 000
1 775 000

750 000
25 000
775 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 314 770

1 383 602

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som
intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som
den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Nettoomsättning avser utfakturerade intäkter och redovisas vid faktureringstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, (medlems-), insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av direkta kostnader hänförliga till organisationens uppdrag. Kostnaden består av beslutade
gåvor.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader som uppkommit för att samla in gåvor och för att stärka och bevara varumärket.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen samt kostnader som
inte är hänförliga till ändamåls- eller insamlingskostnader.
Ersättningar till anställda
Organisationen ha inga anställda, inga löner eller ersättningar har utgått under året.
Inkomstskatt
Allmännyttig ideell förening som är skattebefriad.
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NOTER
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När organisationen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig och/eller långfristig skuld
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Gåvor
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Bissen Brainwalk
Utmaningar
Minnesgåva
Andra organisationer
Facebook-gåvor
Swishinbetalningar
Övriga gåvor

Not 3

Kassa och bank
Följande delkomponenter ingår i kassa och bank:
Banktillgodohavanden

Not 4

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Ändamålskostnader i förhållande till nettoomsättning
Ändamålskostnader i procent av summan av gåvor och nettoomsättning
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2019

2018

177 900
10 059
4 000
88 084
53 880
228 911
27 049
589 883

460 621
33 749
37 320
275 620
41 440
41 199
58 452
948 401

2019-12-31

2018-12-31

2 303 820
2 303 820

1 367 602
1 367 602
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NOTER

Köping 2020-03-12

Lotta Källgren

Rolf Larsson

Åsa Brakander

Peter Danielsson

Lars-Erik Steninger

Cia Larsson

Jonas Wiklund

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2020
Jörgen Sivertsson
Auktoriserad revisor
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