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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Kostfonden, 802489-3532 får härmed avge årsredovisning för 2020.

Allmänt om verksamheten

 Kostfonden är en oberoende ideell insamlingsorganisation som ska verka för att öka den vetenskapligt
 underbyggda kunskapen kring hur kosten påverkar människors hälsa och olika sjukdomar. Kostfonden
 når huvudsakligen detta mål genom att stödja, organisera och samordna kliniska studier som
 utvärderar hur kosten påverkar olika hälsotillstånd.

 Kostfonden samlar främst in medel genom donationer från privatpersoner och företag som väljer att bli
 så kallade företagsvänner. De donationer Kostfonden tar emot är uteslutande gåvor utan särskilda
 villkor och det står Kostfonden fritt att använda de insamlade medlen i enlighet med Kostfondens syfte.

 Forskning stöds genom att Kostfondens vetenskapliga råd utser kunskapsluckor som är relevanta ur
 patient- och samhällssynpunkt och viktiga att fylla inom området kost och hälsa. Därefter bjuds
 forskare in att föreslå vilka studier de vill genomföra för att fylla den utvalda kunskapsluckan.

 De studier som stöds ska kunna ligga till grund för nationella folkhälsostrategier eller
 behandlingsrekommendationer. Därför lägger Kostfondens vetenskapliga råd stor vikt vid studiedesign
 och att frågeställningen är tydligt strukturerad. Studien ska uppfylla de kvalitetskrav som Statens
 beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ställer i sina systematiska kunskapsöversikter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 2020 var Kostfondens sjunde verksamhetsår. Kostfonden samlade in strax över 1,46 miljoner kronor.
 De insamlade medlen kom främst från månadsgivare, företagsvänner, minnesgåvor,
 engångsdonationer och Facebookinsamlingar.

 I februari 2020 beslöt Kostfondens vetenskapliga råd ut att dela ut ytterligare totalt 4 miljoner kronor till
 det som planeras att bli Europas största studie hittills av kost vid typ 2-diabetes, CarbCount. Hela
 överskottet under 2020 och 2021 kommer därför att gå till denna studie. I februari 2020 tilldelades
 också projektet 4,5 miljoner kronor från Skandias forskningsfond. 

 Våren 2020 gick två av de studier som Kostfonden tidigare bidragit till i mål, studierna av kost vid fetma
 och kost vid fettlever. Under året analyserade forskarna resultaten. Studien av kost vid fettlever
 publicerades i februari 2021. Studien av kost vid fetma beräknas också publiceras under 2021. 

 Andra studier som Kostfonden gett anslag till, kost vid IBS och kost vid typ 1-diabetes, bromsades upp
 av coronapandemin. Studien av kost vid IBS beräknas nu gå i mål hösten 2021, och kost vid typ
 1-diabetes tidigast under 2022. 

 Under året som gått inledde Kostfonden ett samarbete med Hannes Hagström och Magnus Simrén
 som drivit studierna av kost vid fettlever och kost vid IBS. När resultaten från dessa studier kommer,
 ska vi undersöka om går att sprida effektiva kostbehandlingar till fler med hjälp av en digital
 receptdatabas och en plattform för kostbehandling. Kostfonden grundade därför i mars 2020 det
 helägda dotterbolaget Treat Lifestyle AB som kommer att utveckla och äga plattformen. Plattformen
 började att utvecklas i december 2020. Vi har ansökt om medel från olika forskningsfinansiärer för att
 genomföra en studie på plattformen. 

 Kring världsdiabetesdagen i november 2020 genomförde Kostfonden ytterligare en digital kampanj på
 temat #synasockret, som spreds via sociala medier. Målet är att lyfta den höga sockerkonsumtionen
 så att den minskar till rimliga nivåer. 

 Kerstin Brismar återvaldes som ordförande i Kostfondens vetenskapliga råd under fem år.
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Resultat och ställning

 För första gången sedan Kostfonden grundades 2014 har mängden insamlade medel minskat från ett
 år till ett annat. Insamlandet påverkades av coronapandemin, då ett antal företagsvänner och
 månadsgivare som hamnat i ekonomiska svårigheter drog in sina bidrag. Samtidigt tillkom ett antal
 månadsgivare och företagsvänner. Effekten av coronapandemin får ändå anses vara lindrig i
 jämförelse med hur många andra verksamheter har påverkats. Kostfondens förutsättningar att arbeta
 långsiktigt är fortsatt goda.

 Föreningen hade under 2020 en person anställd på cirka 40 procent. Arbetet bygger till stor del på
 ideella insatser.

 Föreningens främsta mål är att sjösätta randomiserade och kontrollerade kliniska prövningar som kan
 ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer inom vården. Sådana studier är kostsamma.
 Kostfondens arbetsmodell är därför att ge ett initialt anslag till högkvalitativa studier som är
 samhällsviktiga och därefter uppmuntra och stödja forskarna att söka mer medel från andra
 forskningsfinansiärer. Denna modell har visat sig framgångsrik. De studier Kostfonden tidigare har
 satsat på har fått många miljoner från andra finansiärer. Vi kommer fortsätta att arbeta enligt denna
 modell.

Framtida utveckling

 Under 2020 grundade Kostfonden bolaget Treat Lifestyle AB. Inom det bolaget ska vi ta fram en
 plattform för kostbehandlingar, via vilken vi kan sprida resultaten från våra studier. Vinster från bolaget
 kommer att gå tillbaka in i Kostfonden, så att vi kan göra fler stora satsningar på välgjorda koststudier.
 Plattformen ska också kunna användas inom olika koststudier för att öka följsamheten i studierna.

 Kostfonden kommer fortsätta att rekrytera månadsgivare och företagsvänner, bland annat genom att
 sprida information om fonden via sociala medier. 

 Kostfonden kommer också arbeta för att sprida information internationellt via Kostfondens engelska
 sajt, dietaryscience.org.

Förvaltning

 Kostfonden har en styrelse med fyra ledamöter och två suppleanter. Ingen ersättning utgick.

 Kostfondens vetenskapliga råd har fyra ledamöter och två suppleanter. Ingen ersättning utgick.

Övrig information

 Kostfonden har ett 90-konto: bankgiro 900-4243 eller plusgiro 900424-3.

 Hemsida: www.kostfonden.se www.kostfonden.se.

 Engelsk hemsida: dietaryscience.org
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Ekonomisk översikt
 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Intäkter 1 464 396 1 678 963 1 264 752 2 438 313
Över/underskott -202 286 193 341 -328 221 1 231 905
Soliditet, % 97 98 77 69
Adm.kostnader/Totala intäkter, % 23 23 23 10
Ändamålskostnader/Totala intäkter, % 91 66 103 40

Förändring eget kapital
2020-12-31

Eget kapital vid årets ingång 1 241 580
Årets resultat -202 286

Eget kapital vid årets utgång 1 039 294

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 1 241 580
årets resultat -202 286

Totalt 1 039 294

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 039 294

Summa 1 039 294

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Intäkter
Företagsgåvor 103 700 112 761
Gåvor 1 359 196 1 564 952
Medlemsavgifter 1 500 1 250

1 464 396 1 678 963

Kostnader
Donationer till vetenskaplig forskning -1 327 206 -1 100 000
Insamlingskostnader -543 -41 118
Administrationskostnader -79 343 -106 005
Personalkostnader 1 -259 540 -238 478

Rörelseresultat -202 236 193 362

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande kostnader -50 -21

Resultat efter finansiella poster -202 286 193 341

Resultat före skatt -202 286 193 341

Årets resultat -202 286 193 341
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 50 000 -

50 000 -

Summa anläggningstillgångar 50 000 -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 500 5 000
Övriga fordringar 38 005 -

43 505 5 000

Kassa och bank 975 409 1 262 928

Summa omsättningstillgångar 1 018 914 1 267 928

SUMMA TILLGÅNGAR 1 068 914 1 267 928

https://sign.visma.net/sv/document-check/c421878d-0863-4415-8f5a-c8ea9efe8054

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kostfonden  6(9)

802489-3532

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 1 241 580 1 048 239
Årets resultat -202 286 193 341

1 039 294 1 241 580

Summa eget kapital 1 039 294 1 241 580

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 29 620 26 348

29 620 26 348

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 068 914 1 267 928
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Män - -
Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

 Kostfondens personalkostnader avser en anställd på ca 40 % av en heltid. Styrelsen uppskattar att
 ungefär 40 % av det avlönade arbetet avser arbete med insamling och marknadsföring, ungefär 40 %
 avser arbete med forskare och det vetenskapliga rådet (s.k. ändamålskostnader) och ungefär 20 %
 avser intern administration.

Not 2  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Not 3  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv 50 000

Redovisat värde vid årets slut 50 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Treat Lifestyle DSF AB, 559249-2739, Båstad 500 100% 50 000

50 000
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Not 4 Eventualförpliktelser

 I februari 2020 beslöt Kostfondens vetenskapliga råd att anslå totalt 4 miljoner kronor till projektet
 CarbCount, uppdelat på tre år (2020-2022), med två vilkor. Det första var att projektet skulle få ett
 anslag om minst 4 miljoner från en annan finansiär. Detta krav uppfylldes under 2020 då Skandia gick
 in i projektet med 4,5 miljoner kronor. Det andra villkoret var att Kostfonden skulle fortsätta att samla in
 medel i samma takt som 2019. 
  
 Den första tredjedelen av anslaget - totalt 1 327 204 konor - delads ut under 2020. Eftersom fonden
 under 2020 samlade in ungefär lika mycket medel som 2019, kommer nästa tredjedel av beloppet att
 betalas ut under 2021.
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Underskrifter

 Stockholm den 5 maj 2021

  

Ann Fernholm Fredrik Sjödin

Andreas Eenfeldt Ann Craaford Ingvar

Ewa Meurk

Min revisorsberättelse har lämnats den                   2021

Mats Myhrgren
Auktoriserad revisor
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Stromson Revisionsbyrå KB 
Att: Mats Myhrgren 
Sveavägen 52 
111 34  Stockholm 

Stockholm den 

Styrelsens uttalande till föreningens revisor i anslutning till revision av årsredovisningen 

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Kostfondens årsredovisning för det 
räkenskapsår som slutade 2020-12-31 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om 
huruvida årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt 
Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. 

Vi bekräftar följande utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana 
förfrågningar som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva: 

Årsredovisning 

• Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av årsredovisningen enligt villkoren för revisions-
uppdraget, särskilt att årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild enligt
Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige.

• Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen,
däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.

• Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har
lämnats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige.

• För alla händelser efter datumet för årsredovisningen som enligt Årsredovisningslagen och
god redovisningssed i Sverige kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar
gjorts eller upplysningar lämnats.

• Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget,
för årsredovisningen som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats finns
som bilaga till detta uttalande.

Lämnad information 

• Vi har försett er med

- tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet
av årsredovisningen, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,

- ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionen,

- obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt
att inhämta revisionsbevis från.

• Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen.

• Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att årsredovisningen kan
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innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.  

• Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter 
som vi känner till och som påverkar föreningen och inbegriper  

- föreningsledningen, 

- anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, 

- andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de årsredovisningen.   

• Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta 
oegentligheter, med inverkan på föreningens årsredovisning, som vi har fått kännedom om 
genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.  

• Vi har upplyst er om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar, 
förordningar och föreskrifter vars effekter ska beaktas när årsredovisningen upprättas.  

• Vi har upplyst er om vilka föreningens närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till. 

• Vi har tagit del av årets alla protokoll samt den granskningsrapport som lämnades till styrelsen 
i samband med förra årets revision. 

• Vi har gjort bedömningen att det inte föreligger någon väsentlig risk för att antagandet om 
fortsatt drift skulle vara felaktigt.  

 

 

 
Ann Fernholm Ann Craaford Ingvar 
 
 
 
Fredrik Sjödin Andreas Eenfeldt 
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