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Stiftelsen Spinalis (802016-8285) har till ändamål att främja och 
stödja forskning, behandlingsutveckling och rehabilitering av 
skador på centrala nervsystemet, främst ryggmärgsskador.

Stiftelsen Spinalis

Spinalis Produktion AB

Caroline Montgomerys Stiftelse

Årspresentation 2020 för

Spinalis Produktion AB (556507-5859) är ett av Stiftelsen Spinalis 
100% ägt aktiebolag vars verksamhet består i bedriva forskning, 
utveckling, konsultation och medieproduktion inom medicin 
och rehabilitering samt marknadsföring av stiftelsen Spinalis. 

Caroline Montgomerys Stiftelse (802479-5026) är en till Stiftelsen 
Spinalis anknuten stiftelse vars avkastning ska användas till 
stipendier för ryggmärgsbråckskadade barn och ungdomar  för 
främjande av deras vård och utbildning.

Greta Thunberg tillsammans 
med Claes Hultling.



Styrelsen

Claes Sjöblom Fredrik von KieseritzkyClaes Hultling Erika Nilsson Ivar Dehnisch Ellström
VD Styrelseledamot

..................................
Född: 1953

Bor: Mosebacke, Stockholm

Familj: Hustrun Barbro och 
vuxne sonen Emil.

Sysselsättning: Legitimerad
läkare, med Dr. professor samt
VD för Stiftelsen Spinalis.

Intressen: Mat, språk, familj, 
segling och skidåkning.
..................................

Styrelseordförande

..................................
Född: 1960

Bor: Nacka

Familj: Marianne och fyra 
barn

Sysselsättning: COO på Certe 
Revision AB, samt styrelse-
uppdrag.

Intressen:  Familj, skärgård 
och natur samt mat och vin. 
Dessutom är näringslivs frågor, 
politik och aktiemarknad 
områden som intresserar mig 
mycket.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1970

Bor: Ekerö

Familj: Två barn

Sysselsättning: Projekt-
samordnare

Intressen: Familj, mat - 
lagning, samhällsfrågor,
odling, resor och språk.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1975

Bor: Vasastan, Stockholm

Familj: Gift med Johanna, 
läkare, och har tre barn.

Sysselsättning: Docent i  
organisk kemi. Forskar på 
neurodegenerativa
sjukdomar och smärta, och
nya läkemedel och terapier
mot dessa.

Intressen: medicinhistoria, 
teoretisk filosofi och livets 
stora frågor.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1984

Bor: Nytorget, Stockholm

Familj: Fru, två barn och Tör-
ley (huspudeln)

Sysselsättning: Med Dr. 
molekylär neurobiologi inom
regeneration (läkning) av
ryggmärg och transplantations-
studier av artificiella material 
belagda med stamceller.
Läkarstuderande.

Intressen: Människor, resor, 
nya kulturer, gamla kulturer, 
mat, vin, problemlösning.
..................................
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Spinalis historia

Spinalis historia börjar 1984 då Claes Hultling dök på 
en sten, bröt nacken och blev förlamad från bröstet 
och ned. Före olyckan arbetade Claes Hultling som 
narkosläkare på Karolinska Universitets sjukhuset 
i Solna. Det blev dessvärre svårt för honom att 
fortsätta arbeta som narkos läkare. Men samtidigt 
efterfrågas hans livskunskaper och tjänster av 
andra olycksdrabbade personer med ryggmärgs-
skada. Claes Hultling bestämde sig för att viga sitt 
liv åt forskning och rehabiliteringsmedicin för 
ryggmärgsskadade personer. 

Tillsammans med kollegan och vännen Richard 
Levi åkte han till USA och till Australien för att 
lära sig mer om hur man rehabiliterar personer 
som drabbats av en ryggmärgsskada. När de kom 
tillbaka bestämde de sig för att starta ett rygg-
märgsskadecenter i Stockholm.  

Tack vare en insamling i Globen i samband med 
ishockey-vm och en privat donation kunde stift-
elsen Spinalis grundas 1992. Att främja forskning 
och behandlingsutveckling för ryggmärgsskadade 
har varit stiftelsens ändamål sedan start. Snart 
växer också Spinaliskliniken fram, en specialist-
klinik för ryggmärgsskadade.

Under ett antal år var Spinaliskliniken lokaliserad i 
Solberga i södra Stockholm, men 1997 togs kliniken 

in under Karolinska Universitetssjukhusets vingar 
och flyttade till Norrbacka-Eugenia området. 
Under dessa år första producerade Spinalis en rad 
doktorsavhandlingar på ämnen som epidemiologi, 
sexologi, infertilitet, spasticitet, neurourologi, smärta 
och hälsoekonomi. År 2003 var det dags för flytt 
igen, denna gång till dåvarande Frösunda Centers 
lokaler i Hagaparken i Solna. Spinaliskliniken är 
sedan 2009 en del av Rehab Stations verksamhet. 
Stiftelsen Spinalis har dock fortsatt arbetet med 
främja forskning och behandlingsutveckling samt 
att bedriva påverkansarbete för att centralisera 
ryggmärgsskadevården i Sverige, något som nu 
äntligen ser ut att bli verklighet. 

De senaste 10 åren har stiftelsen Spinalis även star-
tat och drivit ryggmärgsskadekliniker i Botswana 
och Namibia och varit engagerade i Indien. Spinalis 
har också framgångsrikt drivit ett stort antal arvs-
fondsprojekt som t.ex. Spinalistips, Mamma Pappa 
Lam och Ryggmärgsskada.se. 

Målet för all verksamhet har varit att skapa för-
utsättningar för personer som brutit nacken eller 
ryggen att leva så bra och självständiga liv som 
möjligt. Stiftelsen Spinalis är efter 30 år verksamhet 
fortfarande Nordens ledande stiftelse vad det gäller 
forskning och behandlingsutveckling inom rygg-
märgsskadeområdet.
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Verksamheten 2020
Nedan presenteras ett urval av verksamhetsåret.

Stiftelsen Spinalis konstituerades 1992 genom en donation av fru Märta 
Stenbeck och herr Jan Stenbeck samt dr Claes Hultling. Stiftelsens ändamål 
är att främja forskning och behandlingsutveckling för i första hand rygg-
märgsskadade. 
 
Stiftelsen Spinalis verksamhet har under föregående år påverkats av 
pandemin. Trots detta så lyckades vi ”ställa om” och anordnade en mängd 
träffar och föreläsningar online. Vi hade en mycket aktiv båtsommar – i 
såväl Brunnsviken som i Saltsjöbaden tillsammans med skota hem. Inför 
den förestående ekonomiska osäkerheten agerade vi tidigt och redan i 
mars gjordes förändringar i personalstyrkan. Vi valde också att säga upp 
vårt hyreskontrakt för att reducera risken för stiftelsen.

föreläsningar

I februari 2020 var professor Claes Hultling och Ivan Sunara inbjudna 
som föreläsare till universitetet i Split i Kroatien. Under året föreläste även 
Claes Hultling för läkarstudenter i Stockholm och Uppsala, samt internt på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Erika Nilsson har föreläst vid ett antal 
tillfällen för studenter på arbetsterapeutbildningen på Karolinska Institutet 
Huddinge, för RG Aktiv Rehabilitering och Disabled Refugees Welcome 
samt på remeo (tillsammans med Martin Engqvist). Från mars månad 
2020 har dessa föreläsningar skett online. Inka Löfvenmark har deltagit i 
seminarier och föreläsningar i Sverige och i Afrika

Under våren, sommaren och hösten genomförde vi 20-talet livesända 
föreläsningar och träffar i syfte att bryta isolering och höja kunskaps nivån 
hos personer med ryggmärgsskada. Antalet deltagare varierade från 5 
till över 100 personer. Vi döpte satsningen till Café Spinal och ämnena 
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för träffarna har varit skiftande, allt ifrån Coronainformation, Motion & 
Träning, Kost & Vikt, tjejträff, Föräldra-barnträff. Läs mer om de träffar vi 
haft på www.spinalis.se/cafe-spinal. 

Under perioden oktober-december anordnade Stiftelsen Spinalis kvälls-
föreläsningar för inneliggande patienter på Aleris Rehab Station. Utöver 
interna föreläsare bjöd vi även in Greta Thunberg som kom och träffade en 
liten grupp patienter. Detta var mycket uppskattat.

nätverksträffar

Innan pandemin slog till anordnade vi en tjejträff för 25 kvinnor med 
funktionsnedsättning i Frösundavik. Denna anordnade vi i samarbete 
med företaget Permobil som erbjöd deltagarna att prova på bland annat 
deras elhjälpmedel SmartDriven.

I februari anordnade vi föräldra-barnträff där ca 10 rullstolsburna föräldrar 
och 15-talet barn deltog. I början av mars arrangerades också en killträff 
för ryggmärgsskadade män. Träffen lockade ca 25 personer. Temat för 
kvällen var sexualitet och föreläste gjorde Claes Hultling.

båtutflykter och seglingsläger

Stiftelsen Spinalis äger två båtar som ligger vid Haga Båtklubb och under 
sommaren anordnade vi 10-talet båtutflykter på Brunnsviken. Inne på 
Haga Båtklubbs (hbk) område så har en del förändringar genomförts som 
högst väsentligen ökar tillgängligheten för personer i rullstol. 
Stiftelsen Spinalis har medverkat till finansiering av en genomgripande 
upprustning och handikappanpassning av båtklubben och området. Bland 
annat har hbk byggt en helt handikappanpassad stor toalett med ordentliga 
sidostöd och varmt och kallt vatten, och möjlighet att besöka toaletten 
tillsammans med en personlig assistent.

En ramp till klubbhuset har byggts, vilket möjliggör för personer i 
rullstol att ta sig in och ut ur klubbstugan. Asfaltering har genomförts 

Spinalis har bland annat medverkat till att 
sända work-out pass på Facebook Live.



från grinden ner till Spinalisbryggan och bort till klubbhuset, vilket har 
medfört stor förbättring och tillgänglighet. Grinden som tidigare var 
omöjlig att öppna och/eller stänga för en person i rullstol har ersatts med 
en motoriserad ir-styrd grind, vilket underlättar för samtliga.

Personliften som finns installerad på bryggan är besiktigad av Arbetar-
skyddsstyrelsen och godkänd för att användas för att lyfta ner rullstols-
burna personer i och ur framför allt Storbåten. Under säsongen var ett 
antal läkarstudenter från Karolinska Institutet behjälpliga med olika typer 
av utflykter, både med Spinalisbåten och Storbåten. 

Veckan efter midsommar genomförde vi tillsammans med skota hem 
för fjärde året i rad seglingslägret ”Hav & Hälsa” för ryggmärgsskadade i 
Saltsjöbaden. 

arbete med högspecialiserad vård 
Stiftelsen har genom våra styrelseledamöter indirekt och direkt arbetat 
med lobbingarbete/idéarbete visavi olika beslutsfattare som haft att avgöra 
framtiden för Nationellt högspecialiserad vård för ryggmärgsskadade. 
Vid årets slut framstod det att Stockholm, Göteborg och Umeå kommer 
att bli tre av dessa fyra geografiska platser, och att den kvarvarande geo-
grafiska placeringen kommer att bli antingen Linköping eller Lund. Beslut 
om detta kommer fattas under 2021. Oaktat var så kommer framtiden att 
innebära att Stiftelsen indirekt och direkt kommer att få ett större ansvar 
och inflytande samt större direkta möjligheter att genomföra insatser för 
ryggmärgsskadade i regionen. 

Ett skäl till detta är givetvis en ökad numerär, men också möjligheter att 
rekrytera personer till såväl forskning som behandlingsutveckling. 

forskning och doktorandarbete

Hanna Gabrielsson disputerade i december med en avhandling om unga 
vuxna med ryggmärgsbråck. Disputationen som ägde rum i Örebro sändes 

Stiftelsen Spinalis 
årspresentation 20208

Killträff



digitalt. Under året har forskargruppen knuten till Stiftelsen Spinalis fått 
fyra orginalartiklar publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter.
Molly Petersson har registrerats som doktorand vid Örebro Universitet 
och har goda förutsättningar att genomföra sina doktorandstudier med 
god uppbackning både ifrån Karlstads regionsjukhus – där hon gör sin 
AT-tjänstgöring – och Örebro Universitet.

pågående projekt

Projekt ryggmärgsskada.se avslutades under 2020. Arbetet med att skriva 
en ny arvsfondsansökan ”Friskvård online” inleddes i samarbete med 
bland andra RG Aktiv Rehabilitering. Ansökan som avser ett treårigt pro-
jekt gick in i november. 
 
Skådespelaren Max Nilén anställdes för en tidsperiod på sex månader 
med medel från stiftelsen Caroline Montgomery för filmprojektet Rulle.
 
Arbetet med att förbereda NoSCoS 2021, som Spinalis är värd för, inleddes 
under hösten 2020. NoSCos 2021 kommer genomföras i Frösundavik, 
Solna. Projektgruppen består av Angelica Carlson tillsammans med Anna 
Oredsson och Erika Nilsson. Den vetenskapliga kommittéen utgörs av tio 
personer med Cecilia Norrbrink som ordförande.

internationellt arbete — spinalis i afrika 
Vår internationella koordinator Inka Löfvenmark besökte Zambia, Botswana 
och Namibia för uppföljningsarbete därstädes tillsammans med Dr Katarzyna 
Trok. Även Claes Hultling hade en resa planerad under mars till Zambia som 
fick ställas in på grund av pandemin. 

spinalis medarbetare

Arbetet hemifrån har fungerat över förväntan även om en rad fysiska 
aktiviteter och möten har fått ställas in. I mars månad gjorde stiftelsen 
ett antal neddragningar i personalstyrkan för att reducera den ekonomiska 
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risken med tanke på pandemin. Bland annat beslutade styrelsen att upphöra 
med juridisk rådgivning.

samarbeten

Stiftelsen Spinalis har under året inlett ett samarbete med Coloplast och i 
september var det kick-off. Detta samarbete har goda förutsättningar att 
bli långsiktigt och flera spännande projekt har inletts. Samarbetet med 
Permobil i Kista med arbetet kring Smartdriven har fortsatt.

ekonomi 
Stiftelsens ekonomi som har varit stabil och god drabbades, som många
andra stiftelser, av substantiellt kapitalbortfall i samband med aktie-
marknadernas nedgång i mars. Nedgången var kraftigare än den på 
aktiemarknaderna generellt. Genom ett idogt arbete, med början hösten
2020 av framförallt ordförande Claes Sjöblom så var portföljvärdet vid 
årets slut högre än vid årets början.

styrelsemöten

Sammanlagt genomförde Stiftelsen Spinalis elva protokollförda styrelse-
sammanträden under 2020. Flertalet skedde online på grund av pandemin.
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forskningsprojekt finansierat av caroline contgomerys stiftelse

Stiftelsen Caroline Montgomery har detta år premierat studie- och forsk-
ningsverksamhet. Detta för att öka medventenheten kring ryggmärgs-
bråck. Hanna Gabriellson har bland annat doktorerat och publicerat sin 
avhandling.

hanna gabrielsson

Avhandling: Adults with Spina bifida – voices from everyday life and 
exploration of living conditions

Gruppen vuxna personer med ryggmärgsbråck blir allt större då de som 
lever med denna medfödda skada förväntas leva allt längre. Ryggmärgs-
bråck räknas dock som ett sällsynt tillstånd,  allt färre föds till följd av 
fosterdiagnostik och efterföljande abort, samt ökad information om att 
ta folsyra inför planerad graviditet. Ryggmärgsbråck leder ofta till olika 
fysiska funktionsnedsättningar och omfattar i många fall även kognitiva 
nedsättningar av olika grad. Detta gör att det kan vara svårt att beskriva 
personer med ryggmärgsbråck som en grupp, eftersom utfallet av skadan 
varierar inom gruppen.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera kunskap 
om och tillsammans med vuxna personer som lever med ryggmärgs-
bråck, genom att kartlägga tillståndet och utforska levnadsvillkor och 
upplevelser i vardagen.

Avhandlingen bidrar till ökad kunskap om vardagen för vuxna personer 
med ryggmärgsbråck. Gruppen har komplexa behov som innefattar 
medicinska, fysiska, kognitiva och sociala aspekter som behöver till-
godoses för att förbättra hälsa och levnadsvillkor.

En viktig slutsats är att inte alla vuxna med ryggmärgsbråck får det stöd 
de behöver i vardagen. Framtida generationer av äldre med ryggmärgs-
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bråck kan komma att behöva mer stöd och uppmärksamhet på olika 
sätt, då de som är i yngre ålder redan idag har mer komplexa behov som 
förväntas följa med upp till de äldre åldrarna. Detta påverkar även förut-
sättningarna för att leva självständigt och delta i samhället.

Erfarenheter och berättelser i avhandlingen vittnar om att vuxna personer 
med ryggmärgsbråck har en historia av att inte bli tillfrågad om sin egen 
situation. Att ha uteslutits från delaktighet har lett till otillräcklig integration 
av personernas erfarenheter i samhällelig planering och i de insatser som 
samhället skapat i strävan att stötta den här gruppen individer.
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Resultat- & balansräkning
Utdrag från Stiftelsen Spinalis kompletta årsredovisning, 
som går att beställa på info@spinalis.se
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Stiftelsen Spinalis  4(9)
802016-8285

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 639 070 1 943 887
Övriga rörelseintäkter 672 895 2 752 578
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 311 965 4 696 465

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -15 704 -56 459
Övriga externa kostnader -723 760 -2 034 571
Personalkostnader 2 -2 180 268 -2 129 550
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -22 916 -14 096
Summa rörelsekostnader -2 942 648 -4 234 676

Rörelseresultat -1 630 683 461 789

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -160 000 -
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 805 -
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 186 445 134 162
Räntekostnader och liknande resultatposter -280 -148
Summa finansiella poster 29 970 134 014

Resultat efter finansiella poster -1 600 713 595 803

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -1 600 713 595 803

Skatter

Årets resultat -1 600 713 595 803
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 373 304 324 220
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 000 -
Summa materiella anläggningstillgångar 381 304 324 220

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 182 000 162 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 683 194 498 384
Andra långfristiga fordringar 800 800
Summa finansiella anläggningstillgångar 865 994 661 184

Summa anläggningstillgångar 1 247 298 985 404

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 86 746
Övriga fordringar 47 916 14 804
Fordringar hos koncernföretag 385 136 565 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 20 981
Summa kortfristiga fordringar 433 052 687 667

Kassa och bank
Kassa och bank 1 410 581 1 779 385
Summa kassa och bank 1 410 581 1 779 385

Summa omsättningstillgångar 1 843 633 2 467 052

SUMMA TILLGÅNGAR 3 090 931 3 452 456
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 098 635 1 502 832
Årets resultat -1 600 713 595 803
Summa fritt eget kapital 497 922 2 098 635

Summa eget kapital 497 922 2 098 635

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 1 132 956 772 637
Summa långfristiga skulder 1 132 956 772 637

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 82 332 5 898
Skatteskulder 60 921 65 993
Övriga skulder 77 388 70 662
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 239 412 438 631
Summa kortfristiga skulder 1 460 053 581 184

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 090 931 3 452 456
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Resultat- & balansräkning
Utdrag från Spinalis Produktion AB kompletta årsredovisning, 
som går att beställa på info@spinalis.se
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Spinalis Produktion AB  2(6)
556507-5859

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 24 281 577 485
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 24 281 577 485

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter - -329 105
Handelsvaror -937 -1 041
Övriga externa kostnader -199 280 -376 113
Summa rörelsekostnader -200 217 -706 259

Rörelseresultat -175 936 -128 774

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter - -979
Summa finansiella poster - -979

Resultat efter finansiella poster -175 936 -129 753

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -175 936 -129 753

Skatter

Årets resultat -175 936 -129 753

Spinalis Produktion AB  3(6)
556507-5859

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

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 8 432 9 369
Summa varulager 8 432 9 369

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 367 1 822 003
Övriga fordringar 1 688 63 771
Summa kortfristiga fordringar 9 055 1 885 774

Kassa och bank
Kassa och bank 433 154 181 111
Summa kassa och bank 433 154 181 111

Summa omsättningstillgångar 450 641 2 076 254

SUMMA TILLGÅNGAR 450 641 2 076 254

Spinalis Produktion AB  4(6)
556507-5859

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier) 100 000 100 000
Reservfond 3 100 3 100
Summa bundet eget kapital 103 100 103 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 138 018 87 771
Årets resultat -175 936 -129 753
Summa fritt eget kapital -37 918 -41 982

Summa eget kapital 65 182 61 118

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 385 136 565 136
Övriga skulder 322 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 1 450 000
Summa kortfristiga skulder 385 459 2 015 136

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 450 641 2 076 254



Caroline Montgomerys Stiftelse



Resultat- & balansräkning
Utdrag från Caroline Montgomerys Stiftelse kompletta årsredovisning, 
som går att beställa på info@spinalis.se

Stiftelsen Spinalis 
årspresentation 202018
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. - -

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -367 122 -273 571
Personalkostnader -118 141 -134 048
Summa rörelsekostnader -485 263 -407 619

Rörelseresultat -485 263 -407 619

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 168 124 940 160
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 782 084 33 885
Räntekostnader och liknande resultatposter -586 -
Summa finansiella poster 9 949 622 974 045

Resultat efter finansiella poster 9 464 359 566 426

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt 9 464 359 566 426

Skatter

Årets resultat 9 464 359 566 426
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 27 063 349 16 564 206
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 063 349 16 564 206

Summa anläggningstillgångar 27 063 349 16 564 206

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 14 -
Summa kortfristiga fordringar 14 -

Kassa och bank
Kassa och bank 3 883 115 5 498 396
Summa kassa och bank 3 883 115 5 498 396

Summa omsättningstillgångar 3 883 129 5 498 396

SUMMA TILLGÅNGAR 30 946 478 22 062 602
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 5 260 500 5 260 500
Summa bundet eget kapital 5 260 500 5 260 500

Fritt eget kapital
Utbetalda donationer -3 823 561 -3 533 267
Balanserat resultat 19 003 583 18 437 158
Årets resultat 9 464 359 566 426
Summa fritt eget kapital 24 644 381 15 470 317

Summa eget kapital 29 904 881 20 730 817

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 28 101 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 013 496 1 331 785
Summa kortfristiga skulder 1 041 597 1 331 785

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 946 478 22 062 602



Adress:
Frösundaviks allé 4a
169 89 Solna

Tel: +46 (0) 8-555 44 250
E-mail: info@spinalis.se
Swish: 123 263 42 44
Plusgiro: 117-2

Stiftelsen Spinalis är en allmännyttig stiftelse vars 
huvudmål är att främja forskning och behandlings-
utveckling inom ryggmärgsskadeområdet. 

Kontaktuppgifter


