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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 haft förmånen att erhålla testamentgåvor på tillsammans 629 tkr. 
Insamlade medel har minskat jämfört med 2012 och totalt insamlades 150 tkr under året. 
Stiftelsens administrativa kostnader har legat på en fortsatt låg och stabil nivå.

Det gångna året har vi haft en ansökan att ta ställning till. Georg Holgersson och medarbetare har ansökt om 
medel för en registerstudie om mesoteliom (tumörsjukdom i lungsäcken). Mesoteliom är i huvudsak orsakat av 
användning av asbest i samhället. Eftersom användningen av asbest nu är förbjuden vill man titta på förekomst av 
mesoteliom, har sjukdomen börjat minska? Man vill nu även studera hur behandlingsmöjligheter påverkat 
överlevnaden. Ansökan för projektet beviljades, och Georg Holgersson med medarbetare erhöll 330.000 kronor till 
projektet.

Inga ytterligare sökanden har inkommit under året, således inga avslag på ansökningar.

Styrelsen har under året hållit tre ordinarie styrelsesammanträden samt ett möte per capsulam.

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 2013.

Ägarförhållanden
Stiftelse.

Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer, har under verksamhetsåret uppgått till  
779 506 kr. 
Intäkterna under året har varit avsevärt lägre än under 2012, men under 2012 fick stiftelsen ett testamente på över 
4 miljoner kronor. Jämfört tidigare år har intäktssidan varit väsentligen som förväntat.

Likviditet 
Stiftelsens likviditet är mycket god.

Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett överskott 
på 551 075 kr. 

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande 
resultaträkning och balansräkning med noter.

                                                                                                                            

BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND

Verksamhetsberättelse
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11-13 till ST-läkaren och doktoranden Georg Holgersson och professorn och överläkaren 
Michael Bergqvist för en registerstudie om mesoteliom (tumörsjukdom i lungsäcken). 
Mesoteliom är i huvudsak orsakat av användning av asbest i samhället. Eftersom 
användningen av asbest nu är förbjuden vill man titta på förekomst av mesoteliom, har 
sjukdomen börjat minska? Man vill nu även studera hur behandlingsmöjligheter 
påverkat överlevnaden.

Inga medel utdelade under året.

330 000 kr

330 000 kr

330 000 kr

Utdelande anslag per 31/12 2013 

Summa utdelade anslag

Summa

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond 

Verksamhetsberättelse
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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

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Ändamålskostnader

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

Administrationskostnader

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

Innevarande år
2013

779 000
-
-
-
-
-

779 000

-
-
-

0

-
779 000

359 000

-
-

125 000
125 000

74 000

306 000
334 000

-
-

640 000

861 000

-

861 000

-
-
-

861 000
                       

Föregående år
2012

4 777 000
-
-
-
-
-

4 777 000

-
-
-

0

-
4 777 000

332 000

-
-

126 000
126 000

95 000

346 000
-

18 000
-

328 000

4 552 000

-

4 552 000

-
-
-

4 552 000      

Resultaträkning
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Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

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

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

Avsättningar

Långfristiga skulder

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

Innevarande år
2013

-
-
-

12 482 000
-

12 482 000
12 482 000

-
-

41 000
-

3 299 000
3 340 000

15 822 000

-
- 

14 933 000
861 000

15 794 000

-

-

3 000
25 000

-
-

28 000

15 882 000

Föregående år
2012

-
-
-

10 240 000
-

10 240 000
10 240 000

-
-

21 000
-

4 703 000
4 724 000

14 964 000

-
-

10 381 000
4 552 000

14 933 000

-

-

5 000
26 000

-
-

31 000

14 964 000

Balansräkning
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