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Gävle Cancerfond

Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2011 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 vi noterat en avsevärd minskning i insamlade medel, trots oförändrad annonsering.
Nedgången i insamlade medel under året har varit 55% jämfört med föregående år. Stiftelsens administrativa
kostnader har samtidigt minskat, men inte med denna snabba takt.
De genomförda åtgärdena avseende administrativa kostnader balanserar till stor del intäktsminskningen, men
fokus inför 2012 måste ligga på ökade intäktsmål. Totalt har året inneburit ett överskott på 12 tkr, dvs nästintill
nollresultat.
Under året har vi haft 2 sökande, med var för sig mycket intressanta projekt, och där båda sökande erhållit bidrag
för sin forskning. Eva Brandén överläkare lungkliniken, har tillsammans med Kristina Lamberg, överläkare
lungkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala, erhållit 60 000 kronor för att analysera ett stort patientmaterial med
adjuvanta behandlingar i Uppsala-Örebroregionen. Avsikten är att studera efterlevnaden av adjuvanta
behandlingar i regionen. Följer vi de rekommendationer som finns? Detta kommer att redovisas som en
vetenskaplig artikel.
Ytterligare medel har utdelats till onkologkliniken och då till överläkare Stefan Bergström. Han är medansvarig i en
studie som skall kartlägga prediktiva och prognostiska markörer hos patienter med högmaligna gliom
behandlade med strålning och cytostatika. Patienterna i studien är patienter i regionen som opererats eller
biopserats, och som behandlats med onkologisk behandling. Även detta arbete kommer att presenteras i en
vetenskaplig artikel, och för detta arbete har 300 000 kronor beviljats.
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 Stiftelsen Elisabeth Engwalls minnesfond. Några bidrag ur Elisabeth
Engwalls minnesfond har inte lämnats under 2011.
Ägarförhållanden
Stiftelse.
Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer, har under verksamhetsåret uppgått till
232 097 kr, vilket är en minskning med 55 % jämfört med år 2010.
Likviditet
Stiftelsens likviditet är mycket god.
Investeringar
Inga investeringar i inventarier har gjorts under verksamhetsåret 2011.
Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett underskott
på 297 392 kr.
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med noter
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Utdelande anslag per 31/12 2011
Under anslagsåret har anslag utdelats med totalt 360 000 kronor.
Två anslag har utdelats under året, största anslaget på 300 000 kronor.
Årets beviljade medel har gått till forskning kring lungcancer och hjärntumörer. Dels har ett anslag givits till
projekt för att utvärdera adjuvanta behandlingar vid lungcancer i regionen. Resultatet av efterföljandet av
rekommendationerna om adjuvanta behandlingar skall gås igenom och relateras till överlevnad m.m. I ett annat
projekt avseende hjärntumörer skall nya prognostiska och prediktiva markörer studeras.

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond
Inga medel utdelade under året.

Summa utdelade anslag
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360 000 kr

Resultaträkning
Innevarande år
2011

Föregående år
2010

232 000
232 000

516 000
516 000

0

0

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

232 000

516 000

Ändamålskostnader

384 000

415 000

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

79 000
79 000

90 000
90 000

Administrationskostnader

66 000

75 000

349 000
39 000
310 000

168 000
185 000
16 000
337 000

13 000

273 000

0

0

13 000

273 000

-

-

13 000

273 000

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

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
Resultat efter finansiella poster
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
2011

Föregående år
2010

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

7 691 000
7 691 000
7 691 000

6 832 000
6 832 000
6 832 000

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

2 716 000
2 716 000
10 407 000

3 562 000
3 562 000
10 394 000

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

10 368 000
13 000
10 381 000

10 095 000
273 000
10 368 000

Avsättningar

-

-

Långfristiga skulder

-

-
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24 000
26 000

26 000
26 000

10 407 000

10 394 000

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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