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Gävle Cancerfond

Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2009 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation om 70.000 kronor från fru Heidi
Elfström.Den har, enligt lydelsen i 1969 års stadgar ” till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till
Gävle lasarett bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område”.
Det gångna året har, som de senaste åren, präglats av en stram ekonomi för att sänka Stiftelsens administrativa
kostnader. De genomförda åtgärderna har under året medfört oförändrade kostnader vilket gör oss väl rustade
inför år 2010.
Olika aktiviteter som strävat till att öka Stiftelsens intäkter har genomförts under året. Lokal annonsering i olika
former har genomförts för att få till stånd en ökning av insamlade medel. Det är vår förhoppning att dessa våra
ansträngningar skall leda till ett positivt resultat och att vi därigenom i ännu högre grad skall kunna stödja den
lokala cancerforskningen vid Gävle Sjukhus.
Bidrag har under året lämnats med totalt 641.393 kronor. Sjukgymnast Lena Larsson har erhållit medel för att
avsluta och presentera resultatet av sin studie ”Aktivitetsbesvär i vardagen, strategier och livstillfredsställelse efter
bröstcanceroperation”. Vi har även via bidrag gjort det möjligt för Per Fesse att presentera sina forskningsresultat
vid ECCO konferensen i Berlin, och för Bengt Andrae att fortsatt sammanställa och publicera aktuellt arbete inom
cervixcancer-screening-ett arbete som rönt stort internationellt intresse. Det enskilt största bidraget har gått till
professor Marieann Högman, tillika forskningschef i Landstinget Gävleborg, samt medarbetarna Eva Brandén,
Hirsh Koyi och Even Höye - samtliga överläkare på lungkliniken. Gruppen har erhållit bidrag på 575.000 kronor, för
ett arbete med beteckningen ”NO nivåer i utandningsluft hos patienter med lungcancer”. Syftet med projektet är
att genom att mäta NO (kväveoxid) i utandningsluft hos lungcancerpatienter, dels få en uppfattning om
inflammatorisk reaktion vid sjukdomen, bedömning av olika lungcancerstadiers inverkan på NO, och om NO kan
användas för att värdera behandlingseffekt och prognos.
Styrelsen har under året hållit tre styrelsesammanträden.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan sammanträdena har handlagts av de medicinska
fackledamöterna i styrelsen.
Styrelsen administrerar även sedan 2001 Elisabeth Engwalls minnesfond. Några bidrag ur Elisabeth Engwalls
minnesfond har inte lämnats under 2009.
Ägarförhållanden
Stiftelse.
Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer . har under verksamhetsåret uppgått till
453 557 kr, vilket är en ökning med närmare 2 % jämfört med år 2008.
Likviditet
Stiftelsens likviditet är mycket god.
Investeringar
Inga investeringar i inventarier har gjorts under verksamhetsåret 2009. I och med att administrationen har fått ny
organisation har samtliga inventarier utrangerats.
Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett underskott
på 370 588 kr.
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med noter resultaträkning och balansräkning med noter.
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Utdelande anslag per 31/12 2009
9-09

till leg arbetsterapeut/lymfterapeut Lena Larsson för arbete med studien
”Aktivitetsbesvär
i
vardagen,strategier
och
livstillfredsställelse
efter
bröstcanceroperation”.

26 900 kr

9-09

till sjuksköterska Per Fessé, Onkologkliniken, för presentation av forskning på hur
melanocyter reagerar på låga doser av joniserad strålning.

19 493 kr

9-09

till överläkare Bengt Andrae, Kvinnokliniken, Gävle Sjukhus till stöd för forskning kring
organiserad cervixcancerprevention.

20 000 kr

11-09 till överläkarna Eva Brandén, Even Höye, Hirsh Koyi samt professor Marieann Högman,
Lungmedicin vid Gävle sjukhus, till projektet ”NO-nivåer i utandningsluft hos patienter
med lungcancer”.

575 000 kr

Summa

641 393 kr

Summa utdelade anslag

641 393 kr

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond
Inga medel utdelade under året.
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Resultaträkning
Innevarande år
2009

Föregående år
2008

454 000
454 000

446 000
446 000

0

0

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

454 000

446 000

Ändamålskostnader

666 000

330 000

Insamlingskostnader
Dir kostnader, försäljning av varor/tjänster
Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader

81 000
81 000

75 000
75 000

Administrationskostnader

77 000

102 000

Resultat från finansiella investeringar
Ränta, aktieutdelning etc.
Kapitalvinster, återföreningar av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
Kapitalförluster, nedskrivning av värdepapper
Summa resultat från finansiella investeringar

201 000
623 000
824 000

278 000
623 000
-345 000

Resultat efter finansiella poster

454 000

-406 000

0

0

454 000

-406 000

-

-

454 000

-406 000

ÅRETS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Verksamhetinstäkter
Penninginsamlingar m m
Medlemsavgifter
Försäljning av varor och tjänster
Insamling med gåvobevis
Donationer, testamentsmedel
Summa medel från allmänheten
Bidrag från SIDA
Bidrag från övriga myndigheter och organisationer
Bidrag från företag
Summa medel från myndigheter, organisationer och företag

Skatter
Årets resultat
Fördelningar (spec rörelse eget kapital)
+ Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
- Reserveringar av årets resultat till ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar
Årets saldo
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Balansräkning
Innevarande år
2009

Föregående år
2008

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

7 383 000
7 383 000
7 383 000

7 666 000
7 666 000
7 666 000

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2 738 000
2 738 000
10 121 000

5 000
1 989 000
1 994 000
9 660 000

Eget kapital och skulder
Stiftelsekapital/donationskapital etc.
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets saldo
Summa eget kapital

9 642 000
454 000
10 096 000

10 048 000
406 000
9 642 000

Avsättningar

-

-

Långfristiga skulder

-

-

25 000
25 000

5 000
13 000
18 000

10 121 000

9 660 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till SIDA och andra myndigheter etc.
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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