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Styrelsen  för  Svensk  Brandforsla'iing  får  liäi'med  avge  årsredovisning  för  räkenskapsåret  2017.  Siffror

inom  parentes  visar  jämförbar  siffra  för  2016.

Årsredovisningen  är ripprättad  isvenska  kronor,  SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Ållmänt  om verksamheten

Brandforsks  övergripande  mål  är att  iiiitiera,  samordna  och  finansiera  forskning  och  utveckling  inom

brandområdet  samt  sprida  resultaten  från  forskningsprojekten.

Verksamheten  finansieras  av statliga  myndigheter,  försäkringsbolag,  näringslivet  och  kommunala

räddningstjänster  i samverkan.

Huvudman  för  Brandforsk  är Brandskyddsföreningen  Sverige  som  tillliandahåller  ett  kansli  för

verksatnheten.  Kansliet  förbereder  och  verkställer  styrelsens  beslut,  administrerar  verksainheten  ocl'i

fönnyar  prograrninet.  En  omfattande  inforinationsverksarnhet  är också  la'iuten  till  kansliet.

Forskningen  bedrivs  i projektform  vid  universitet,  högskolor,  forslaiingsinstitut  och  företag.  Avtal  f?5r

genomförande  av prograrnmet  tecknas  mellan  statens  representant  MSB,  Myndigheten  för  samhällsskydd

och  beredskap,  och  Brandskyddsföreningen  Sverige.

Föreningen  har  sitt  säte i Stockholm.

Främjande  av ändamålet

Räkenskapsåret  2017  var  det  tredje  året  iprogramperioden  2015-2018.  Under  ansölaiingsomgången  2017

var  det  fyra  temaområdena  som  prioriterades  av styrelsen:

- Innovativt  brandskydd  i det  digitala  samhället

- Resilient  brandskydd  i ett  systemperspektiv  - är brandskyddsåtgärderna  i balans?

- Brandsäkerhet  i den  hållbara  utvecklingen  - brandsäkerhetsmässiga  utmaningar  i omställningen  till

ett hållbart  samhälle

- Brandsäkerhet  för  en åldrande  befolkning.  Kvarboende  och  vård  i hemmet  - utmaningar  och

lösningar

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret

Verksarnhetsintäkterna  under  räkenskapsåret  rippgick  till  9 505 (8 662)  tkr.  Årets  utbetalade

projektmedel  uppgick  till  2 404  (3 244)  tkr.

Statliga  myndigheter  och  organisationer  svarade  för  31 (35)  % av finansieringen  rinder  året  och  därmed

står alla  övriga  intressenter  för  69 (65)  % av verksamhetsintäkteina.  Härav  bidrog

Brandskyddsföreningens  Service  AB  med  31(31  ) %, försäkringsbolagen  med  24 (24)  %, övriga

närings1ivsorganisationer  med  Il  (8)  % och  kominunala  räddningstjänster  med  3 (2) %.

Största  bidragsgivama  är Brandskyddsföreningens  Service  AB  och  MSB  som  bidragit  med  2 700  tkr

vardera.

Frågan  om Brandforsks  framtida  associationsform  har  slutbehandlats  under  året. Iruikföingen  är att

Brandforsks  verksamhet  ska överföras  till  en insam1ingsstiftelse.  Förslag  till  stadgar  har  arbetats  fram  V'S/
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och beskitats  av styrelsen.  Detta  innebär  att den nuvarande  föreningen  avslutas  under  2019,  om

årsstämmorna  2018 ocli  2019  stödjer  styrelsens  förslag.

Under  året har  sex (fyra)  nya forskningsanslag  om totalt  3 044 (1 878) tkr  beviljats.  Totalt  liar  fem  (åtta)

forsla'iingsprojekt avslutats under 2017. Samtliga avslutade projekt avser anslag bevi5ade under  tidigare
räkenskapsår.

Under  året har de internatioiiella  kontakterna  stärkts.  Bland  annat  har  ett Memorandum  of  Understanding

tecknats  med  Fire  Protection  Research  Foundation  (FPRF)  i USA.  Kanslichefen  har även blivit  invaldi
FPRF:s  styrelse.

Brandforsk  tilldelades  under  2017  "The  David  A Lucht  Lamp  of  Knowledge  Award"  av Society  for  Fire

Protection  Engineers  för  sina insatser  för  att stödja  forskning  ocli  utbildning  inom  brandvetenskapen.

Kansliet  har  under  2017  tagit  fram  en förstudie  om en forskarskola  för  "kominundoktorander"  inom

brandsäkerhets-  och räddnitigstjänstområdet.  Styrelsen  fattade  beslutet  vid  sitt  möte  den 12 december  att

påbörja  uppstartsfasen  rinder  2018.  Forskarskolan  siktar  på att ge upp  till  10 yrkesverksarnma  personer

inom  kommunal  räddningstjänst  möjlighet  att forskarstudera  på halvtid  under  4 år, med  början  2019.

Attiklar  om brandforsla'iing  och  pågående  eller  avslutade  projekt  har regelbundet  återfunnits  i

Brandskyddsföreningens  tidslaift  BrandSäkert,  i RISE:s  BrandPosten  samt i ett antal  övriga

facktidsla'fter.  De ansvariga  forskarna  har även presenterat  resultat  vid  konferenser,  seminarier  och som
artiklar  i vetenskapliga  tidskrifl:er.

Brandforsks  webbsida,  www.brandforsk.se,  har  genomgått  en anpassning  och migrerats  till

Brandskyddsföreningen.hemsida.  På webbsidan  kan information  erhållas  om ansökningstider,  pågående

och avslutade  projekt  med  mera.  Där  finns  också  möjlighet  att ladda  ner informationsblad  och rapporter.

Flerårsöversikt  (Tkr)

Verksamhetens  intäkter

Årets  resultat

Soliditet  (%)

2017

9 505

3 992

71

2016

8 662

2 421

66

2015

10 788

2 474

58

2014

6112

-2 1ll

47

Resultat  och ställning

Brandforsks  pågående  forskningsprojekt  uppgår  ti116106  (5 568)  tkr  och motsvaras  beloppsmässigt  av
eventualförpliktelser.  Finansieringen  kommer  att ske via  komrnande  intäkter.

Det  egna kapitalet  uppgår  per  2017-12-31  till  12 415 (8 422)  tkr.

Förslag  till  vinstdisposition

Till  årsstärnmans  förfogande  står

Balanserat  resultat

Åndamålsbestämda  medel

Årets  resultat

8 422 466

-6  105 812

3 992 223

6 308 877

Styrelsen  föreslår  att det ackumulerade  resultatet  6 308 8771a'  balanseras  i ny räla'iing.

Föreningens resultat och sföllning i öwigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.  lrs/
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Resultaträkning

Föreningens  intäkter

Medlemsavgifter

Bidrag

Övriga  intäkter

Summa  föreningens  intäkter

Föreningens  kostnader

Utbetalda  forskningsbidrag

Owiga  extei'na  kostnader

Personalkosföader

Summa  föreningens  kostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och  lilaiande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

4 (8)

Not 2017-01-01

-2017-12-31

2016-01-01

-2016-12-31

1233  706

8 258  082

13 262

9 505 050

3 292  378

5 353 020

16 850

8 662  248

2

3

-2 403 694

-1477931

-1 627 353

- 5 508  978

3 996  072

- 3 244  094

-1 242 102

- l 752 464

- 6 238  660

2 423 588

25

-3874

- 3 849

3 992 223

324

-3119

-2 795

2 420  793

3 992  223 2 420  794  v,"
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Balansräkning Not

TILLGÅNGAR

0msättningstiIlgångar

Kortfristiga  fordritxgar
Kundfordringar

Ovriga  fordringar

Fönitbetalda  kostnader  och  upptupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kortfristiga  placeringar
Ovriga  koitföstiga  placeringar

[assa  och  bank

Kassa  OC1I bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMÅ  TILLGÅNGAR

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Eget  kapital  vid  räkenskapsårets  början

Årets  resultat

Eget  kapital  vid  räkenskapsårets  slut

4

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

(5t'riga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KÅPITÅL  OCH  SKULDER

5 (8)

2017-12-31 2016-12-31

2 481 970

66 774

65 719

2 614  463

1 994  313

2 755 024

10 500

4 759  837

1481  746 1485  252

13 316  855

17  413 064

17  413 064

6 483 587

12  728 676

12  728 676

8 422  466

3 992  223

12  414  689

6 001 672

2 420  794

8 422 466

457  403

130  666

44 544

4 365 762

4 998  375

67 345

95 136

48 414

4095315

4 306  210

17  413 064 12  728  676 "'l/
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Noter

Not  1 Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  i enligliet  med  årsredovisningslagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna

råd  (BFNAR  2016:10)  om  årsredovisning  imindre  företag  (K2).

Årsredovisningen  upprättas  för  första  gången  i enlighet  med  Bokföringsnämndens  allmänna  råd  (BFNAR

2016:10)  om  årsredovisning  i mindre  företag,  vilket  kan  innebära  en bristande  jämförbarhet  mellan

räkenskapsåret  och det  närmast  föregående  räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet  (%)

Eget  kapital  i procent  av balansomslutning.

Not  2 Utbetalda  forskingsbidrag

Brandskydd  i byggnadsverk

Samspelet  mellan  märiniska,  tela'iik,  organisation  och  samhälle

Brandskydd  och  miljö

Brandskydd  och  risker  i industriell  verksamhet

Förstudier

Värdering  av braidskyddsåtgärder

Brandskydd  i transportmedel

Belopp  vid  årets  utgång

2017

l 096  000

591 500

323574

200 120

192 500

o

o

2 403 694

2016

1 267  367

439  200

77 000

982 147

o

414  680

63 700

3 244  094

Not  3 Medelantalet  anstä1lda

Medelantalet  anställda

2017

1

2016

2

Personal  är tillikaanställd  i Brandskyddsföreningens  Service  AB  och  lönekostnader  för  motsvarande  1(2)

personer  har  överförts  till  Brandforsk.  vy
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Not  4 Ändamålsbestämda  medel  inom  eget  kapital

I eget  kapital  ingår  ändamålsbestämda  medel  med  6 105  812 (5 568 010)  kr  avsedda  för

forsla'iingsprojekt  inom  brandområdet.

Ändamålsbestämda  medel  är totala  forskningsanslag  med  avdrag  för  kostnadsförda  forskningsbidrag  ocli

de motsvaras  av ansvars'förbindelse.

Belopp  vid  årets ingång

Årets  beviljade  bidrag

Utbetalda  bidrag

Återfört  bidrag  då projektet  ej kommer  att genomföras

Belopp  vid  årets  utgång

2017-12-31

5 568 010

3 044 000

-2 403 694

-102  504

6105  812

2016-12-31

7 105 055

l 878 000

- 3 244  094

-170  951

5 568  010

Not  5 Eventualförpliktelser

Pågående  forskningsprojekt  som  kommer  att utbetalas  av

kommande  bidrag

2017-12-31

6 105 812

6 105  812

2016-12-31

5 568 010

5 568  010

Not  6 Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut

Verksamheten  har  foitlöpt  som  tidigare.  rV

fö
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  förenfögsstämman  i Styrelsen  för  Svensk  Brandforsla'iing

Org.nr.  802009-3327

Rapport  om  åtsredovisningen

Uttalanden

l7i  liar  utfött  en revision  av årsredovisningen  för  Styrelsen  för  Svensk

Brandforslaffiig  för  år 2017.

Eiigt  vår  uppfattniiig  l'iat  årsredovis+iiiigen  uppriittats  i enligl'iet  med

årsredovisi%slagc+i OCl] gcr cn ialla viise+itliga avseenden rättvisande
bild  av före+ii+'igens  finansiella  stffllnfög  per  dcn  JI  december  2017  0Cl]

av dess fiiiansiella  resultat  föi:  iet  enligt  årsredovisniiigslagen.

Förvalt+iingsberättelsen  ifr förenlig  med  årsredovisninge+is  övi'iga

delar.

Vi  tillstyrkcr  datför  att  föreiigsstiiininan  faststffllet  rcsultattäl«iingcn

ocli  ba]ansräluffigen.

Grund  för  uttalanden

Vi  liar  utfört  tevisionen  cnligt  Inter+iational  Sta+idards  on  Auditfög

(ISA)  ocli  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa

sta+idatder  beskrivs  näri'nate  i avsnittct  "Revisotns  ansvai:".  l7i  iir

oberoende  i förlillande  till  föreningen  ei*gt  god  revisorssed  i Svei'ige

OCl] liar  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkcsetiska  ansvar  enligt  dessa  ktav.

Vi  anser  att  de revisionsbcvis  vi  liat  iiföiimtat  ät tilli:iiclcliga  OCl]

iindaiwalsenliga  som  grund  för  via  uttalanden.

Annan  information  än  årsredovisningen

Det  ar styrelsen  som  liar  ansvaret  för  den  andra  informat'onen.  Den

andi:a  informationen  består  av Verksamlietsberättelse  för  2017  (mcn

fönefattar  föte  årsredovisnfögen  ocli  vår  tevisionsberiittelse  avseende

denna).

Vårt  uttalande  avseende  isredovisniiigen  omfattar  iiite  denna

iiifotmatio+i  ocli  vi  göt  inget  uttalande  med  bcstyrkande  avseende

denna  andra  information.

I samba+id  med  vår  revision  av isredovisni+igen  iir  det  vit  ansvar  att

läsa den  information  som  identifieras  ovan  OCl] överväga  om

iiiformatione+i  i viiscntlig  utstriiclg  är oförenlig  med

årsi:edovisniiige+i. X7id denna geno4ng  beaktar vi iiven den kunskap
vi  i öviigt  inhämtat  under  revisionen  samt  bedömer  om  informationcn

i övi'igt  verkac  ii'uiclfflla  viise+'itliga  felaktigl'ietet.

Om  vi,  baserat  på det  arbete  som  liar  utförts  avseende  de+'ina

iiiformation,  drar  slutsatsen  att  den  aiidra  informationen  föneliåller  en

väsentlig  felaktigliet,  är vi  skyldiga  att  rapportera  detta.  'i7i  liar  inget  att

rapportera  i det  avseendet.

Styrelsens  ansvar

Det  itr styrelsen  som  liar  ansvaret  för  att  ätsredovisniiigen  uppriittas

OClTh att  dc+i gcr  CI]  riittvisande  bild  enugt  årsredovisniiigslagen.

Styrclsen  ansvarar  iiven  för  den  interna  kontroll  som  den  bedomer  är

+födvändig  för  att  upprätta  en årsi:cdovisning  som  inte  iiineli'allcr  några

viiscntliga  felaktiglieter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentEglieter  eller  på

fcl.

'i7id  upprättaixdet  av årsredovisnfögen  ansvarar  styrelseii  för

bedömningen  av fötcniiige+is  förmåga  att  fortsatta  verksamlieten.  Den

upplyser,  niit  så iit  tilliimpligt,  om  föföållandcn  som  kan  päverka

förm%an att fortsätta vcrksamheten ocli att använda antagandet om
fortsatt  di'ift.  z!intaga+idct  om  fortsatt  drift  tillämpas  dock  iixte  oin

st)+relscn  avscr  att  nkvideta  föi:eningen,  uppliöra  med  verksamlietcn

eller föte liar n%ot realistisl«t alternativ till att gora n%ot av detta.

Revösorns  ansvar

'i7ka  mål  iir  att  uppnå  en r'mlig  grad  av säkerhet  om  liuruvida

årsredovisi'iiiigen  som  lielhet  föte  inneliller  ixågra  väsentliga

felalctiglieter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligl'ieter  ener  på fel,  ocli  att

fömna  en revisionsbetattelse  som  innelaler  våra  uttalanden.  Ilig

säkerhet  å  en lfög  grad  av siikcföet,  men  iir  ingen  garanti  för  att  en

revision  som  utförs  enligt  ISA  och  god  tcvisionssed  i Sverigc  alltid

kommer  att  upptäcka  cn väsentlig  felaktigliet  om  en sädan  fuins.

Fclaktiglieter  kan  uppstå  på grund  av ocgentligl'ieter  cllcr  fel  ocli  ai'isci'

vara  viisentliga  om  de enslcilt  eller  tillsammans  rimligen  kan  forväntas

påverka  de ekonomiska  beslut  som  a+wiindarc  fattar  mcd  grund  i

ärsredovisningen.

Som  del  av  en revision  e+'ffigt ISÅ  aiwander  vi  professioncnt  omdöme

OCl] har  en professionellt  skeptisk  iiistälföing  under  liela  rcvisionen.

Dessutom:

a identifietar  ocl'i  bedomer  vi  riskei:na  för  väsentliga  felaktiglieteri

årsredovisningen,  vare  sig  dessa  beror  på ocge+itliglietet  ellet  på fcl,

utformar  ocli  utför  gra+iskni+igsåtgarder  bland  a+inat  utifrån  dessa

risker  OCl] inl'fömtar  revisionsbevis  som  är  tillräcliga  OCl]

ändamålsei*ga  för  att  utgöra  e+i giund  för  våra  uttalandcn.  Ilisken  for

att  intc  upptiicka  cn  viiscntlig  felaktigliet  till  följd  av oegentliglieter  iir

liö@e iin för en viisentlig felaktigliet som beror på fel, eftersom
oegendigheter k/ll] föncfatta agetande i maskolii, forfalslafflng,
avsil«tliga  utclämnandcn,  felaktig  iixfoi:mation  eller  åsidosättande  av

iixtern  kontroll.

a skaffar  vi  oss en försMelse  av dcn  del  av  forcningens  rntei:na

kontroll  som  l'iat  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma

gi:anskniiigsåtgitrdcr  som  "r  liimpliga  med  liii+isyn  till

omstii+idighetcrna,  men  inte  för  att  uttala  oss om  effektivitcten  i den

iiiterna  kontrollen.

a utv*detar  vi  liimpliglictcn  i de redovisningspi'iixcipcr  som  anviinds

och  nmliglieten  i styrelsens  uppskattniiigar  i redovisnii'igcn  OCl]

tilföörande  upplysningar.

a drar  vi  e+i Slutsats  om  lämpliglieten  i att  styrclsen  anvä+idcr

antagandct  om  fortsatt  drift  vid  uppriittandct  av isredovisniiigcn.  X'i

dtar  också  en slutsats,  med  grund  i de iiil'iämtade  revisionsbevisen,  om

liuruvida det fiI]IIS  n%on väsentlig osiikerlictsfaktor som  avsei:  sådana
liändelser  eller  förlil]anden  som  l«an leda  till  betydande  tvivel  om

föreiungens  förmäga  att  fortsatta  verksamlieten.  Om  vi drar  slutsatscn

att  det  finns  en viisentlig  osiikcrlictsfaktor,  rnåste  vi  i

tevisionsbetättclscn  fiista  uppmiirksamlieten  på uppl)isningar+ia  i

årsredovisniiigen  om  dcn  viisentliga  osåerlietsfaktom  eller,  o+n

sädana  upplysimigar  iir  otillriicliga,  modificra  uttalandct  om

årsredovisnfögen.  l"åra  slutsatser  bascras  på  de rcvisionsbevis  som  vv'

I)egistrerat  revisionsbolag

Member  oj  Gmnt  Thornton  Internationtil  Ltd
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iiföämtas  fram  till  datumet  för  rcvisio+isbcrättclsen.  Dock  kan framtida

l'iändelser  ellct  förliällanden  göta  att  en föreniiig  inte  ffingre  kan

fortsätta  verksamliete+i.

o utviirderar  vi den övei:gripande  prese+itationen,  strukturen  ocli

innel'iållet  i isredovisningen,  dMbland  uppl)isniiigarna,  och om

årsrcdovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och

liändclscrna  på ett  sätt  som  ger  en föttvisa+idc  bild.

Vi  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planetade

omfatti'iing  och  iiirilctning  samt  tidpunkten  för  den. X7i mflste  OCkSå

infotmeta  om  bctydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  diii'ibla+xd

de eventuella  betydande  brister  i dcn  interna  kontrollen  som  vi

tdcntifictat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra

författningar  samt  stadgar

Uttalande

Utöver  vi  revision  av årsredovisningen  har  vi iivcn  utföit  en revision

av styrclse+is  förvaltniiig  för  Styrelsen  föt  Svensk  Brandforskrffig  för

år 2017.

Vi  tillstytkcr  att föreniiigssfömman  beviljar  styrelse+is  ledamöter

ansvarsfril'iet  för  räke+iskapsårct.

Grund  för  uttalande

l7i hiu: utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Svci'ige.  Vårt  ansvar

e+Thgt denna  beskrivs  näi:mare  i avsnittet  "Revisor+is  a+isvar".  Vi  iir

oberoende  i för141andc  till  förcntngcn  cnligt  god  revisorssed  i Sverige

och har i övi'igt  fullgiort vårt  yrkesetiska ansviu'  cnhgt  dcssa lu:av.

'i7i anser  att de revisionsbevis  vi  liar  iiilfömtat  iir  tilltäcliga  OCl]

iindamålsenliga  som  gnind  för  vårt  uttalande.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  ansvarar  för  föi'valtningcn  enligt  stadgarna.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  bettäffande  revisionen  av förvaltniiigc+i,  OCl] därmed  vårt

uttalande  oin  ansvarsfrföet,  iii:  att  inliiimta  tcvisionsbevis  för  att +ncd

en rimlig gtad av säkerliet kunna bedöma om n%on styi:elselcdamot  i

n%ot väsentligt avsccndc förctagit någon åtgäi:d ellet 7ort sig skyldig
till n%on fötsummelse som kan föraiileda ers'attni+igsskyldigliet  mot
föreningen.

Rimlig  siikeföet  "r  cn lfög  grad av säkeföct,  men  i+xgcn  garanti  för  att

en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Svci'ige  alltid  kommer

att  upptiicka  åtgiirder  ellei: försummelser  som kan föranleda

etsätti'iiiigssky1diglict  mot  föreniiigen.

Som en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverigc  anvitndcr  vi

professionellt  omdöme  och  liar  c+i professionellt  skeptisk  inställning

undet  hela  rcvisionen.  Granskningen  av förvaltniiigen  grundar  sig

friimst  på i:evisionen  av riike+iskaperna.  'lyäa  tilllcommande

granslaiiiigsåtgiirdcr  som  utförs  baseras  på vår  ptofcssionella

bedömning  med  utgångspunkt  i iisk  och viisentligliet.  Det  iiuxebär  att

vi fokusetar  gra+islaffiigen  på sådana  åtgiirder,  omtMcn  och

föföållandcn  som  iir väscntliga  för  verksamlieten  OCl] där avsteg  ocli

övcrträdelser  skulle  lia  siirslid  betydelse  för  föreningc+is  situation.  Vi

går igenom  ocli  prövar  fattade  beslut,  beslutsundcr]ag,  vidtagna

åtgider  ocl'i andra  föthållanden  som  är relcvanta  för  vårt  utta]ande

om  ansvarsfi'ilict.

Stockholm  dcn 4 april  2018

Grant  Thor+iton  Sweden  }tB

Lena Jolinson '
Auktoriserad  revisor

9egistrerat  revisionsbolag
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