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Verksamhetsberättelse
BERÄTTELSE ÖVER 2014 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 haft förmånen att erhålla testamentgåvor på tillsammans 180 tkr. Förutom detta har
insamlade medel inbringat 113 tkr, tyvärr en sjunkande siffra trots satsning på TV-reklam under året för att försöka
öka dessa medel. Totalt sett jämfört med föregående år både en minskning av insamlade medel och även en
minskning av testamenterade medel.
Stiftelsens administrativa kostnader har legat på en fortsatt låg och stabil nivå. Totalt har året inneburit ett
underskott, detta till stor del beroende av beviljade anslag, samt som ovan angivits krympande insamlade medel.
Under året har vi haft en sökande, med ett mycket intressant projekt. Huvudsökande professor Michael Bergqvist
har erhållit 759 tkr för ett 2-årigt projekt avseende Malignt mesotheliom. Projektet avser studera överlevnad efter
introduktion av nya läkemedel. Medlen kommer att användas som lönemedel, dels för att driva projektet, dels för
att stötta en doktorand i projektet. Projektet är etikgodkänt, och en doktorand är ansluten till projektet, och
målsättningen är att doktorandanmälan kan färdigställas under våren 2015, och att arbetet då omgående kan
startas upp. I huvudsak kommer olika register att ligga til grund för den aktuella studien.
Ytterligare en ansökan har inkommit under året, men denna ansökan föll utanför stiftelseurkundens ändamål, och
avslogs därmed.
Styrelsen har under året hållit tre ordinarie styrelsesammanträden.
Ärenden rörande anslagsframställningar mellan sammanträdena har handlagts av de medicinska
fackledamöterna i styrelsen.
Styrelsen administrerar även sedan 2001 Stiftelsen Elisabeth Engwalls minnesfond, och där har medel utdelats för
utbildning i palliativ vård. Kvinnokliniken i Gävle har erhållit 3 800 kronor för denna utbildning.

Ägarförhållanden
Stiftelse.
Intäkter
Intäkterna, avseende insamlade medel – testamentsmedel – donationer, har under verksamhetsåret uppgått till
306 308 kr.
Intäkterna under året har varit avsevärt lägre än under 2013, dels beroende på lägre summa insamlade medel,
men även på summa testamenterade medel. Intäktssidan avseende insamlade medel har dock väsentligen följt
budget.
Likviditet
Stiftelsens likviditet är mycket god.
Resultat och ställning
Stiftelsens resultat före finansiella poster, med beaktande av under året utdelade anslag, uppgår till ett underskott
på 707 691 kronor.
Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkning och balansräkning med noter.
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Utdelade anslag per 31/12 2014
Årets beviljade medel har gått till forskning kring lungsäckscancer - malignt
mesotheliom. Projektet avser vara ett doktorandarbete, med olika registerstudier, för att
studera överlevnad efter introduktion av nya läkemedel för denna relativt ovanliga
cancerform.

759 360 kr

Summa

759 360 kr

Från Elisabeth Engwalls Minnesfond
Ur Elisabeth Engwalls Minnesfond har utdelning skett med 3 800 kronor, detta för
utbildning i palliativ vård.
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Summa

3 800 kr

Summa utdelade anslag

763 160 kr

Resultaträkning
Innevarande år
2014

Föregående år
2013

113 595
12 430
180 283
306 308

150 390
0
629 116
779 506

0

0

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

306 308

779 506

Verksamhetskostnader
Förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa Verksamhetskostnader

16 479
171 631
66 529
254 639

12 556
150 570
65 305
228 431

Resultat före finansiella poster

51 669

551 075

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
Kapitalvinster, återföreningar av tidigare nedskrivningar
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Kapitalförluster, nedskrivning av värdepapper
Summa resultat från finansiella investeringar

316 541
0
316 541

640 088
-6
640 082

Resultat efter finansiella poster

368 210

1 191 157

Årets resultat

368 210

1 191 157

Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Summa fördelningar

-759 360
-759 360

-330 000
-330 000

Årets saldo

-391 150

861 157

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
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Balansräkning
Innevarande år
2014

Föregående år
2013

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

12 789 033
12 789 033
12 789 033

12 481 596
12 481 596
12 481 596

3 002 937
19 006
-

3 299 442
40 822
-

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 021 943
15 810 976

3 340 264
15 821 860

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

15 403 360
15 403 360

15 794 510
15 794 510

Avsättningar

-

-

Långfristiga skulder

-

-

2 803
25 133
379 680
407 616

2 625
24 725
0
27 350

15 810 976

15 821 860

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Interima fordringar
Kortfristiga placeringar

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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