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Styrelsen för Riksförbundet Cystisk Fibros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Information om verksamheten
 
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) bildades år 1969. Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF ) är en
intresseorganisation för personer med sjukdomen cystisk fibros (CF) och sjukdomen primär ciliär
dyskinesi (PCD) och deras närstående samt enskilda personer som stöder förbundets syften.
 
Förbundet, med säte i Uppsala kommun, är uppdelat i region-, läns- och lokalföreningar.
 
RfCF är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med ändamål att
 

· verka för goda livsvillkor för personer med CF och PCD,

· verka för ökad kunskap om CF och PCD,

· arbeta för god vård, behandling och stöd i hela landet genom samverkan med medicinsk
sakkunskap, berörda samhällsorgan, organisationer och övriga intressenter,

· stödja forskning och utveckling rörande CF och PCD,

· samverka med andra liknande organisationer såväl inom som utom landet.
 
 
RfCF verkar för stöd åt vetenskaplig forskning om cystisk fibros och utbildning av personal genom
stiftelserna Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond, Cecilia Falkmans Minnesfond och Anders
Malmstens Minnesfond. För ändamålet finns insamlingskontot 90 02 28-8 som står under tillsyn av
svensk Insamlingskontroll. 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Utbrottet av Covid-19 medförde att den planerade kongressen med kursdag, som hålls vartannat år och
som 2020 skulle ha genomförts 9-10 maj, fullbordades helt under digitala former istället för på en fysisk
träff. Kongressen hölls på planerat datum, men kursdagen gjordes om till sju separata webinarier
utspridda under hösten och en bit in på 2021.

Även det planerade mötet med de nordiska patientorganisationerna hölls digitalt istället för fysiskt. Mötet
sker vartannat år hos ett av länderna och 2020 arrangerades det av RfCF i Sverige

Pandemin har gjort att inga av de planerade resorna från början av mars 2020 har kunnat genomföras,
vilket gjort att utgifterna minskat.

 

Den aviserade hyreshöjningen uteblev och den lägre arbetsgivaravgiften under en period har också
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Den aviserade hyreshöjningen uteblev och den lägre arbetsgivaravgiften under en period har också

medfört minskade utgifter än budgeterat.

De ekonomiska konsekvenserna för de fonder som RfCF förvaltar har inte varit så stora som befarat.

 
Främjande av föreningens ändamål
 
Verksamheten i RfCF har under året bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som
fastställts av kongressen. Av det som genomförts under året kan bland annat nämnas:
 
- RfCF har under året arbetat upp en starkare och mer kontinuerlig kontakt med CF-centraläkarna. Initialt

var syftet att veckovis diskutera läget kring Covid-19 och kommunicera till medlemmarna via
webinarier. Totalt tio webinarier för medlemmarna genomfördes från mars t.o.m. november med det
temat, varav ett var inriktat mot transplantation. Behovet av kommunikation kring andra ämnen
gällande CF- och PCD-vården, delaktighet i vården, gemensam analys av läget för de nya
CF-läkemedlen m.m. blev uppenbart och månatliga möten mellan RfCF och CF-läkarna, där RfCF är
sammankallande, blev därför rutin.

 
- Ytterligare fyra webinarier med psykologisk inriktning, yoga och vårdmöten på distans har hållits för

medlemmarna, för att möta konsekvenser av pandemin.
 

- Enskilt möte med PCD-läkare på Drottning Silvas barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har
genomförts för att identifiera områden för samverkan och framtida samarbeten.

 
- RfCF har fortsatt arbetat aktivt för att nya terapier ska bli tillgängliga. Det har bland annat gjorts genom

möten med TLV, kontakter med Läkemedelsverket, företag och fler regioner samt andra berörda
aktörer. Arbetet har intensifierats under hösten när ett av de nya läkemedlen blev godkänt av
europakommissionen. Ett webinarium på temat har hållits.

 
- RfCF startade 2018 med stöd från Allmänna Arvsfonden projektet Podden Osynligt sjuk. Syftet är att

förebygga ohälsa genom att barnen och ungdomarna får göra sina röster hörda, att ge information om
CF och PCD som kommer från barn och ungdomar till barn och ungdomar på deras eget vis, att öka
barnen och ungdomarnas delaktighet, kunskap och att stärka deras självkänsla, att öka omgivningens
och ge allmänheten rätt kunskap om CF och PCD. Under året har elva avsnitt av podden släppts.

 
- Information har förmedlats via RfCFs digitala medlemstidning CF-bladet, via förbundets hemsida och

via sociala medier. Utskick av foldrar och broschyrer har gjorts.
 

- I samband med organdonationsveckan utvecklades kampanjen ”Den gula organ-ankan”, genom ett
samarbete med ett företag som tillverkar pärlor, ytterligare. Med hjälp av pärlorna tillverkade frivilliga
runt om i landet gula ankor som fungerar som glädjespridare och budbärare om hur viktigt det är prata
om organdonation och berätta om sin inställning.

 
- Under året initierades en nationell kampanjdag för CF och PCD, som går av stapeln 21 november.

Målet med dagen var att sprida kunskap om och uppmärksamma sjukdomarna genom bland annat
kampanjer i sociala medier och filmer som projicerades på kända byggnader.

 
- RfCF har under året svarat på två remisser; God och nära vård  En reform för ett hållbart hälso- och

sjukvårdssystem (SOU 2020:19) samt Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med
anledning av sjukdomen covid-19.

 
- RfCF har under året ingått i sakkunniggruppen för utredningen av Nationella riktlinjer och screening på
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- RfCF har under året ingått i sakkunniggruppen för utredningen av Nationella riktlinjer och screening på

Socialstyrelsen med målet att få en ny bedömning och rekommendation om att utöka den
nyföddhetsscreening (PKU-provet) som görs på alla nyfödda till att också omfatta CF.

 
- RfCF har deltagit i internationella möten inom ramen för CF Europe och det nordiska samarbetet

mellan CF-organisationer.
 

- Totalt har under året 51 246 kronor betalats ut från Alvar Brodins minnesfond.
 

- Totalt under året har 214 378 kronor insamlats till stiftelserna. Via stiftelserna har stipendier och bidrag
om sammanlagt 545 000 kronor beviljats. Dessutom har bidrag beviljats om 85 270 kronor som rese-
och utbildningsbidrag till vårdpersonal, forskare m.fl. Merparten av dessa återfördes på grund av
uteblivna konferensen till följd av pandemin och kunde därför delas ut som stipendier och bidrag
istället.

 

Resultat och ställning
 
Resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
 
Flerårsöversikt      
      
Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2016
Antal medlemmar 2 647 2 641 2 629 2 582 2 566
Antal läns-/regionsföreningar 14 14 14 14 11
Medelantalet anställda 4,50 4,02 3,50 5,40 2,90
      
Resultatutveckling (tkr)      
Verksamhetens intäkter 4 527 4 615 4 407 4 338 4 146
Verksamhetens kostnader -4 061 -4 557 -4 129 -3 675 -4 230
Verksamhetens resultat 466 58 278 663 -84
Resultat från finansiella investeringar 44 0 36 0 0
Årets resultat 510 58 314 663 -84
Förändring ändamålsbestämda medel, se
förändring eget kapital samt not 51 36 48 33 5
      
      
Ekonomisk ställning      
Eget kapital (tkr) 5 878 5 368 5 310 4 997 4 334
Varav ändamålsbestämda medel 1 160 1 211 1 247 1 295 1 329
      

Definitioner
Eget kapital - Riksförbundets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
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Ändamålsbestämda medel 
 
Arv efter Svea Holgersson är avsett att användas för aktiviteter i föreningar och till förbundens
medlemsvårdande aktiviteter. Arv efter Anna och Helge Fahlgren ska användas till medicinsk och social
behandling. Arv efter Helge Karlsson kan användas till alla medlemmar som är patienter vid CF-centret i
Uppsala eller till föreningsaktiviteter i RfCF region Uppsala samt av vid förbundet anordnade aktiviteter
för dem som antingen är medlem i RfCF region Uppsala eller patient vid CF centret i Uppsala. Alvar
Brodins minnesfond har till ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer, när det
gäller angelägenheter som inte åvilar stat, landsting och kommun.
 
 
Placeringspolicy
 
Förbundet har som policy att placera i finansiella placeringar med låg risk.
 
 
Medlemmar
 
Förbundet hade i december 2020 2 647 (2 641) medlemmar, varav:

-kvinnor:  1 421
-män:  1 226

 
Förändring från december 2019: + 6  medlemmar.
 
Förbundet bestod av 14 föreningar, varav 6 regionföreningar och 8 länsföreningar.
 
Förväntad framtida utveckling
 
Rädslan för att delta i sociala aktiviteter har inte minst blivit tydligt i och med den pågående
spridningenav Covid-19 som har skapat ytterligare begränsningar för möjligheten att mötas. Samtidigt
har det ocksåökat aktiviteten i digitala mötesforum och RfCf har blivit en viktig informationskälla för
medlemmarna, något som går att bygga vidare på under kommande år.

Genom att resistenta bakteriestammar har utvecklats måste förbundet hitta former för att ordna aktiviteter
för personer med CF. Trots läkarnas positiva besked att inte någon ökning av dessa bakteriestammar skett
finns en rädsla för att delta i sociala aktiviteter på grund av dessa. RfCF måste möta de nya behoven
genom nya organisations- och kommunikationsmodeller.

Det är en utmaning att hålla liv i RfCFs lokalföreningar och få de medlemmarna att ta en roll i
lokalföreningens styrelse. Aktiviteterna och intresset varierar lokalt. Det är angeläget att kunna ta vara på
medlemmar, som inte av tradition är aktiva i någon lokalförening, men som tycker att det är viktigt att
arbeta för förändringar på andra sätt. Att RfCF, trots de utmaningar som finns och den generella trenden
med minskade medlemsantal i föreningslivet, inte bara upprätthåller sitt medlemsantal utan över tid
också har ökat något är positivt.

 

 

 

Förändringar i omvärlden och i livet med CF och PCD ställer nya krav på RfCF. RfCF kan stärkas som
patientorganisation genom att skapa forum för medlemmar att möta varandra på ett informellt sätt utifrån
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patientorganisation genom att skapa forum för medlemmar att möta varandra på ett informellt sätt utifrån

egna önskemål och behov. Förbundet kan komplettera den traditionella föreningsstrukturen med
nationella nätverk som bygger på medlemmarnas situation. En enkätundersökning för att kartlägga
medlemmarnas förväntningar på RfCF planeras. Vidare behöver ungas inflytande på organisationens alla
nivåer ökas.

Sociala media har skapat möjligheter att öka medlemmarnas delaktighet och nätverksbyggande. Intresset
för RfCF:s facebook-sida är stort och förbundet når fortfarande nya mottagare genom den.

RfCF kopplar samman sina kommunikationskanaler i form av CF-bladet, facebook och webbplats och
arbetar fortsatt med en tydligare kommunikationsprofil.

Osäkerhet kring utvecklingen och utformningen av det statliga organisationsstödet för de mindre
handikapporganisationerna kvarstår. Det statliga organisationsstödet har i reala termer gradvisminskat
under årens lopp för RfCF:s del. Det är inte sannolikt att en kraftig medlemsutveckling ellerökad statliga
anslag till handikapp- och patientorganisationer bryter den utvecklingen inom

överskådlig tid. RfCF behöver skapa nya intäktskällor genom samarbetspartner, insamlingsverksamhet,
annonsering osv. Förbundet behöver identifiera och utveckla mervärden och hitta vägar att omsätta dessa
till finansiering av organisationens verksamhet.

 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Det pågående arvsfondprojektet Podden Osynligt sjuk avslutas i mars 2021. I februari 2021 meddelade
Arvsfonden att de beviljat bidrag för ett nytt projekt med namnet Själv, men inte ensam. Projektet pågår i
3 år. 
 
Anställda
 
Förbundets personal har under året varit:
- Åsa Silfverplatz, kanslichef (100%) 
- Kristina Radwan, sakkunnig (50%)
- Cristina Gallone, (100%) 
- Andreas Jarblad, kommunikationsstrateg och redaktör (100%)
- Lotten Sundin-Björk, projektledare (100%) 
- Leela Ekenberg, ekonom (10%) 
 
RfCF omfattas av kollektivavtal mellan KFO och Unionen/Akademikerförbunden.
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Förvaltande stiftelser
 
Eget kapital per stiftelse:
   
Fond    2020-12-31  2019-12-31
 
Cystisk Fibros Forskningsfond                                 13 512 066  13 442 315 
Cecilia Falkman Minnesfond    1 622 698    1 611 697
Anders Malmstens Minnesfond       403 833       407 734
Totalt eget kapital i stiftelserna  15 538 597  15 461 746
 
Stiftelserna samförvaltas av SEB. 
 
 
 
Förändring av eget kapital
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetens intäkter      
Medlemsavgifter  259 090  259 258  
Gåvor 3 800 724  887 425  
Bidrag 4 3 466 397  3 116 505  
Övriga intäkter  933  352 000  
  4 527 144  4 615 188  
      
Verksamhetens kostnader 5, 6     
Ändamålskostnader  -3 522 837  -3 945 222  
Administrationskostnader  -538 229  -611 856  
  -4 061 066  -4 557 078  
      
Verksamhetsresultat  466 078  58 110  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 7 44 244  0  
Resultat efter finansiella poster  510 322  58 110  
      
Resultat före skatt  510 322  58 110  
      
Årets resultat  510 322  58 110  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  0  1 400  
Övriga fordringar  42 196  42 196  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  56 929  40 820  
  99 125  84 416  
      
Kortfristiga placeringar 8 4 077 335  3 894 118  
      
Kassa och bank  2 667 143  2 169 687  
Summa omsättningstillgångar  6 843 603  6 148 221  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  6 843 603  6 148 221  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Ändamålsbestämda medel 9 1 159 875  1 211 121  
Balanserat kapital  4 208 223  4 098 867  
Årets resultat  510 322  58 110  
Summa eget kapital  5 878 420  5 368 098  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  0  2 589  
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 367 780  215 179  
Övriga skulder  198 728  169 801  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 398 675  392 554  
Summa kortfristiga skulder  965 183  780 123  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 843 603  6 148 221  
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Rapport över förändringar i eget kapital   

 

 

Ändamålsbe
stämda

medel
Balanserat

kapital
Årets

resultat
Summa

eget kapital
     
Ingående eget kapital 2019-01-01 1 211 121 4 098 867 58 110 5 368 098
     
Omföring föregående års resultat  58 110 -58 110 0
Årets resultat   510 322 510 322
ändamålsbestämda medel (Not 9) -51 246 51 246  0
     
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 159 875 4 208 223 510 322 5 878 420
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.  
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Resultaträkningen
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föbundet 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 medlemsskap i den föreningen. Medlemsavgifter redovisas
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken förbundet 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 inget bidrag är det
en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts
redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas
direkt eller inte. Gåvor som förbundet avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som
omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I de fall
förbundet lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.

 
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 vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 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. 

 



Riksförbundet Cystisk Fibros
Org.nr 817600-9473

11 (15)
 

   
 

 

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

 
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas upp i ändamålskostnader och administrationskostnader. Fördelning
görs i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar. Detta innebär att
kostnader som har ett direkt samband med ändamålsuppfyllelse redovisas under detta kostnadsslag.
I fall det finns gemensamma kostnader i form av t. ex lokaler och personal
sker en fördelning på de olika kostnadsslagen efter skälig grund. Kostnad som inte bedöms vara
hänförlig till ändamålet redovisas som administrationskostnad. På grund av
insamlingskostnadernas begränsade belopp ingår dessa i kostnadsslaget administrationskostnader.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Inkomstskatter 
Förbundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller
kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. Någon skattepliktig verksamhet
bedrivs inte. 

 
Balansräkningen
 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med
tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas
kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas
inflyta. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor
och andra ändamålsbestämda medel. 
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och andra ändamålsbestämda medel. 

 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga uppskattningar och bedömningar har identifierats som innebär betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder nästkommande år.
 
 
Not 3 Insamlade medel
 2020 2019  
    
Gåvor som redovisas i resultaträkningen    
Allmänheten för forskning*) 214 378 330 511  
Övriga gåvor från allmänheten 586 346 556 915  
Summa 800 724 887 426  
    

*) Gåvor från forskning avser av allmänheten inbetalade gåvor till Förbundet. Förbundet överför medlen
till Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros forskningsfond och Stiftelsen Cecilia Falkmans minnesfond.
Stiftelsernas syften är att dela ut till forskare och resebidrag till sjukvårdspersonal som arbetar med
Cystisk Fibros.
 
 
Not 4 Erhållna bidrag
 2020 2019  
    
Bidrag som redovisas som intäkt    
Allmänna arvsfonden, Projektet "Podden Osynligt sjuk" 935 878 962 828  
Statsbidrag, stödjande av handikapporganisationer 1 799 130 1 730 112  
Övriga bidrag 138 000 0  
Lönebidrag 511 289 423 565  
Bidrag från Läkemedelsföretag 82 100 0  
Summa 3 466 397 3 116 505  
    

 
Not 5 Operationella leasingavtal - leasetagare
Förbundet leasar viss kontorsutrustning
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2020 2019  
    
Förfaller till betalning Inom ett år 0 5 790  
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 254 5 790  
 6 254 11 580  
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Not 6 Anställda och personalkostnader
 2020 2019  
    
Löner och andra ersättningar    
Anställda 2 020 277 1 980 154  
 2 020 277 1 980 154  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader 180 350 157 802  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 635 155 665 498  
 815 505 823 300  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 835 782 2 803 454  
    

Av pensionskostnader avser 74,0 tkr (67,9 tkr) styrelseledamöter och kanslichef. 

Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande
ställning. 

Medelantalet anställda uppgår till 4,5 (4,0) personer.
 
 
Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 2020 2019  
    
Resultat vid avyttringar 44 244 0  
 44 244 0  
    

 
Not 8 Kortfristiga placeringar

Namn
Bokfört

värde
Marknads-

värde  
Aktiemarknad 179 024 359 524  
Räntemarknad 3 898 311 4 119 068  
 4 077 335 4 478 592  
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Not 9 Ändamålsbestämda medel
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Arv efter svea Holgersson 1)    
Medel vid årets ingång 415 312 415 312  
Årets förändring 0 0  
 415 312 415 312  
    
Arv efter Anna och Helge Fahlgren 2)    
Medel vid årets ingång 165 397 165 397  
Årets förändring 0 0  
 165 397 165 397  
    
Arv efter Helge Karlsson 3)    
Medel vid årets ingång 429 445 429 445  
Årets förändring 0 0  
 429 445 429 445  
    
Alvar Brodins Minnesfond 4)    
Medel vid årets ingång 200 967 236 608  
Årets förändring -51 246 -35 641  
 149 721 200 967  
    
Summa totalt    
Medel vid årets ingång 1 211 121 1 246 762  
Årets förändring -51 246 -35 641  
 1 159 875 1 211 121  
    

Ändamål
1) För aktiviteter i föreningar och förbundets medlemsvårdande aktiviteter. 
2) För medicinsk och social behandling. 
3) Till alla medlemmar som är patienter vid CF-centret i Uppsala eller till föreningsaktiviteter i RfCF
region Uppsala samt vid förbundets anordnande av aktiviteter för dem som antingen är medlem i RfCF
region Uppsala eller patient vid CF-centret i Uppsala. 
4) Stödja personer med cystisk fibros och deras familjer när det gäller angelägenheter som inte åvilar 
stat, landsting och kommun.
 
 
Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
    
Ingående balans 215 179 110 358  
Erhållet under året 152 601 104 821  
 367 780 215 179  
    
Specifikation av utgående balans    
Bidrag från Allmänna arvsfonden 367 780 215 179  
 367 780 215 179  
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna semesterlöner inkl soc avg 278 186 250 004  
Övertidsskuld inkl soc avg 20 549 59 850  
Övriga poster 99 940 82 700  
 398 675 392 554  
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