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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Brandforsk får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen Brandforsk verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. Det görs genom att
initiera och finansiera forskning och annan kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet, och att
sprida den kunskapen så att den ska göra nytta. Verksamheten finansieras med insamlade medel från
stödorganisationer som på så sätt bidrar till visionen om ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap.
Stödorganisationer består av aktörer från olika delar av samhället, vilket möjliggör en bred samverkan
mellan många parter inom Brandforsk.
Insamlingsstiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Ändamål
Ur stadgarna:
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel för att initiera och bekosta
forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet. Insamlingsstiftelsen ska i
huvudsak
a) själv eller i samverkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta forskning och
kunskapsutveckling för att minska påverkan av de negativa samhällseffekterna av bränder och
b) sprida och tillgängliggöra resultat av denna forskning och kunskapsutveckling.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Brandskyddsföreningen Sverige (802000-4266) stiftade under 2018 Insamlingsstiftelsen Brandforsk och i
maj 2018 genomfördes ett upprop till förmån för insamlingsstiftelsen. Stiftelsen registrerades hos
Länsstyrelsen Stockholm 29 december 2018. Den ideella föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning
(802009-3327) och Insamlingsstiftelsen Brandforsk, har således existerat parallellt under en period.
Under 2019 fattade föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning återstående nödvändiga beslut för att
avveckla föreningen och Brandskyddsföreningen Sverige beslutade att överlåta både
verksamheten, inklusive avtal om pågående finansiering av forskningsprojekt och övriga avtal, och
överskottet av likvida medel till Insamlingsstiftelsen Brandforsk. Sedan den 1 juli 2019 bedrivs hela
verksamheten i stiftelsen.

Främjande av ändamålet
Under det andra halvåret utökades den övertagna portföljen av finansierade forskningsprojekt via
utlysning av ansökningar om finansiering av forskningsprojekt. Utlysningen omfattade tre områden:
- Brandsäkerhet i det hållbara samhället
- Brandsäkert boende för alla
- Vår brandsmarta värld.
De första två områdena syftar på mål och det tredje på medel. Alla tre ryms inom hållbar utveckling och
har det som övergripande mål.
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Forskarskolan, som omfattar kommundoktorander i form av yrkesverksamma brandingenjörer i
kommunal räddningstjänst, etablerade sin första omgång med tre ingenjörer som antogs som doktorander
vid Lunds universitet och Linköpings universitet. Verksamheten finansieras med dedikerade medel från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utöver Brandforsks allmänna ändamålsmedel.
Arbetet med att sprida och tillgängliggöra kunskap har bedrivits på flera sätt och nått många viktiga
mottagare:
Tre seminarier i egen regi genomfördes under året:
- Resultatseminarium 9 maj där tre nyligen avslutade projekt redovisades.
- Det internationella forskningsseminariet Looking Ahead! genomfördes 22-23 maj. Seminariet omfattade
Brandforsks verksamhet och fokuserade på omvärldsbevakning för framtida forskningsbehov.
- Vi är Brandforsk den 13 september där tre forskningsprojekt presenterades och workshops genomfördes
till stöd för verksamhetens genomförande och utveckling.
I anslutning till de egna seminarierna erbjöds även deltagande via webinarium.
Medverkan vid seminarier som andra arrangerade:
- KA-dagarna i Göteborg den 7 mars och Stockholm den 13 mars. Föredrag om forskning och
forskningsbehov avseende höga trähus.
- Brand 2019 den 22 maj. Samverkanspresentation om aktuella forskningsområden för de kommunala
räddningstjänsterna.
- Brandskydd 2019 den 14 november. Föredrag om Brandforsk verksamhet, pågående forskningsprojekt
samt nyligen färdigställda forskningsprojekt.
- Ingenjörsmässigt byggande i trä den 14 november. Föredrag om forskning och forskningsbehov
avseende höga trähus.
- Sociala medier: LinkedIn används för kommunikation och antalet följare fördubblades under året till
ca 600 stycken.
- Hemsida: Hemsidan används som plattform för den digitala kommunikationen där all information av
vikt för informationsspridningen samlas.
- Youtube: Brandforsks youtube-kanal används för att sprida filmer från seminarier och dylikt.
- Artiklar i branschpress.
- Publicerade rapporter: Alla färdigställda projekt under året har gjorts tillgängliga via hemsidan och
annonserats via olika kanaler enligt ovan. Alla rapporter är fria att ladda ner.
- Artikel om aktuell forskning för byggsektorn i tidningen Bygg & Teknik. Genomgång av nyligen
färdigställda forskningsprojekt av intresse för byggsektorn.
Innovationstävlingen Brinnovation genomfördes i samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige, med
syftet att omsätta resultat från forskningsprojekt om bostadsbränder till innovationer som gagnar
brandsäkerheten i bostäder.
Arbetet med digital spridning av kunskap har varit intensivt under året. Brandforsks användning av
hemsida, LinkedIn och Youtube har utvecklats och kommer fortsätta att göra så framledes. Även
webinarier ingår i verksamhetens digitala utveckling.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Soliditet (%)
Antal stödorganisationer (st)
Ändamålskostnader/
insamlade medel (%)
Ändamålskostnader/ tillgängliga
insamlade medel (%)
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2019
11 691
6 074
50,0
54

2018
0
0
0
0

38,8

0

66,8

0

Verksamhetens intäkter varierar mer än 30% mellan åren vilket förklaras av att Insamlingsstiftelsen
Brandforsk bildades 2018 i syfte att överta verksamheten i Styrelsen för svensk Brandforskning.
Verksamhetsöverlåtelsen skedde 1 juli 2019 varav utfallet för 2018 är 0.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Summa verksamhetsintäkter
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-03-20
-2018-12-31
(10 mån)

2
7 690 832
4 000 000
11 690 832

0
0
0

-4 532 322
-399 502
-685 008
-5 616 832

0
0
0
0

6 074 000

0

Resultat från finansiella poster

0

0

Resultat efter finansiella poster

6 074 000

0

Resultat före skatt

6 074 000

0

Årets resultat

6 074 000

0

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetens resultat

3
4
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2019-12-31

2018-12-31

12 135
12 135

0
0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

12 222 424
12 234 559

0
0

SUMMA TILLGÅNGAR

12 234 559

0

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2019-12-31

2018-12-31

4 909 448
1 164 552
6 074 000

0
0
0

639 601
58 097
4 874 620
140 500
447 741
6 160 559

0
0
0
0
0
0

12 234 559

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5

6
7
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernverdovisning K3. Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3.

Intäktsredovisning
Intäkter uppkommer från gåvor och bidrag från statliga myndigheter, försäkringsbolag, industrin och
kommunala räddningstjänster.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel 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 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 bidragen uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att
täcka.
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla
Insamlingsstiftelsen Brandforsks stadgar. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av
en aktivitet eller projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. I ändamålskostnader ingår bl. a
kostnaden för projektledning, beviljade forskningsbidrag och andra bidrag för att uppfylla
Insamlingsstiftelsens ändamål.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som varit nödvändiga för att samla in medel från privatpersoner,
företag, organisationer och myndigheter. Hit räknas således t ex kostnader för annonsering,
insamlingskampanjer samt personalkostnader för dem som arbetar med insamling.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva
insamlingsstiftelsen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel
på sådana kostnader är styrelsemöten, bokföring och årsredovisning, löneadministration, revision av
organisationen samt administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål eller insamling hänförs
den till administration. I administrationskostnader ingår även samkostnader.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Antal stödorganisationer (st)
Avser de organisationer som under året har gett en gåva till Insamlingsstiftelsen.
För 2019 ingår även de organisationer som har betalat ett bidrag eller medlemsavgift till föreningen
Styrelsen för Svensk Brandforskning vars överskott tilldelades stiftelsen i samband med
verksamhetsövergången 2019-07-01.
Ändamålskostnader/ insamlade medel (%)
Totala ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel
Ändamålskostnader/ tillgängliga insamlade medel (%)
Totala ändamålskostnader i förhållande till tillgängliga insamlade medel.
Tillgängliga insamlade medel består 2019 av totala insamlade medel justerat för den gåva som är
villkorad till att användas proportionerligt fördelat per år från 2020-01-01 till
2024-12-31. Denna gåva uppgår till 4 909 tkr.

Not 2 Verksamhetsintäkter
Insamlade medel
Gåvor
Brandskyddsföreningens Service AB
Villkorad gåva Brandskyddsföreningen Sverige
Övriga stödorganisationer

Bidrag
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Summa insamlade medel

2019

2018

2 700 000
4 909 448
81 384
7 690 832

0
0
0
0

4 000 000
4 000 000

0
0

11 690 832

0

Likvidöverskottet som uppstod vid avvecklingen av föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning
överläts som gåva till Insamlingsstiftelsen Brandforsk av Brandskyddsföreningen Sverige. Överskottet
avsåg bidrag och medlemsintäkter som föreningen Styrelsen för Svensk Brandforskning erhöll under
2019 samt tidigare års balanserade resultat. Gåvan på 4 909 448 kr är villkorad att användas
proportionerligt med 981 890 kr per år från 2020-01-01 till 2024-12-31. Gåvan redovisas i det egna
kapitalet som ändamålsbestämda medel. Tillgängliga insamlade medel att använda för
insamlingsstiftelsens verksamhet 2019 uppgår därmed till 6 781 384 kr.
Vid överlåtelsen av verksamheten överfördes även avtal om pågående finansiering av
forskningsprojektmotsvarande ett värde om 4 263 154 kr. Denna post redovisas som beviljade ej utbetalda
bidrag i balansräkningen.
Under hösten 2019 har 1 192 061 kr utbetalts till dessa projekt. Dessa utbetalningar ingår inte i
ändamålskostnaderna i resultaträkningen och har således inte påverkat nyckeltalen där ändamålskostnader
ställs i relation till insamlade medel och tillgängliga insamlade medel.
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Not 3 Ändamålskostnader
Forskningsbidrag
RISE-Gnistor skogsbruksmaskiner
LTH-Omkomna bostadsbränder
LTH-Positionering tunnlar
Stipendier/övriga ändamålsbidrag
Kunskapsutveckling/-spridning
Forskarskolan

2019

2018

683 350
287 490
832 688
104 796
1 769 118
854 880
4 532 322

0
0
0
0
0
0
0

2019

2018

2

0

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 5 Eget Kaptial
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Överföring till ändamålsbestämda
medel
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest. medel
0

Årets
resultat
0
6 074 000

Totalt eget
kapital
0
6 074 000

4 909 448
4 909 448

-4 909 448
1 164 552

0
6 074 000

Not 6 Beviljade ej utbetalda forskningsbidrag
Beviljade forskningsbidrag skuldförs i sin helhet vid beslutstillfället. Bidrag som utbetalas inom ett år
bedöms som kortfristiga.

Specifikation av utgående balans
Övertagna projekt från föreningen Styrelsen för Svensk
Brandforskning 2019-07-01
Beviljade projekt 2019

2019-12-31

2018-12-31

3 071 093
1 803 527
4 874 620

0
0
0

2019-12-31

2018-12-31

60 405
94 644
292 692
447 741

0
0
0
0

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
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Not 8 Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser finns i stiftelsen.

Not 9 Ställda säkerheter
Inga ställda säkerheter finns i stiftelsen.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på stiftelsens resultat
på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen
och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Brandskyddsföreningen Sveriges styrelse har per den 25 mars 2020 utsett följande styrelseledamöter i
Insamlingsstiftelsen Brandforsk för en mandattid om två (2) år fram till 1 april 2022; Björn Sundström
(Ordförande), Anders Bergqvist, Dan Nilsson, Katarina Mohlin, Lynn Ranåker och Mats Björs. Dan
Nilsson är nyvald ledamot och ersätter Thomas Korssell, som därmed utträtt ur styrelsen.
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