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Årsredovisning för 2017

Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds sjukhus
802426-4023

Styrelsen för ”Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds sjukhus” avger härmed
årsredovisning för Stiftelsens verksamhet under räkenskapsåret 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.
Information om verksamheten
Insamlingsstiftelsen för Danderyds sjukhus bildades i december 2009, med syfte att
framöver stödja forskning och utveckling vid Danderyds sjukhus. Under 2014 ändrades
namnet till ”Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds sjukhus”, i det följande benämnd
”Stiftelsen”.
Stiftelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten inklusive årsmöte.
Stiftelsen har under året erhållit 35 640 kr i donationer. Tackbrev har skickats.
Stiftelsen har en websida, www.stiftelsenhjartat.se samt en Facebook-grupp som
används för informationsspridning.
Stiftelsen har en uppdaterad folder där information om 90-konto och möjlighet att
donera via Swish framgår. Man kan även skänka utelning från värdepapper via Avanza.
Stiftelsen har till styrelsens möten informellt adjungerat så kallade ambassadörer för att
förankra stiftelsens verksamhet vid sjukhuset och för att bistå med stöd med
informationsspridning. Samtliga dessa saknar betalningsanmärkningar eller
skatteskulder. Dessa adjungerade personer är Anna Sundin, Henrik Hellqvist och
Magnus Lundbäck, läkare vid hjärtkliniken, samt Annika Kinch Westerdahl,
specialistsjuksköterska och Med Dr, alla vid Danderyds sjukhus.
Styrelsens sammansättning per 2017-12-31
Mårten Rosenqvist (ordförande), Karin Malmqvist (sekreterare), Jonas Spaak (kassör),
och Sten Dybeck (ledamot).
Resultat och ställning
Stiftelsen har fullföljt sitt uppdrag genom att under 2017 delat ut två forskningspris om
150 000 kr samt tre om 100 000 kr, sammantaget 600 000 kr. Dessa projekt valdes efter
granskning av ansökningarna av externa experter; Kenneth Pehrsson, Docent vid
Karolinska Institutet, samt Nina Rehnqvist, Docent samt tidigare ordförande Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
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Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus
Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm
Datum:
Till revisor Elena Entina
Detta uttalande lämnas i anslutning till din revision av Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus finansiella
rapporter för det räkenskapsår som slutade 2017-12-31 som syftar till att du ska ge uttryck för din uppfattning om
huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Vi bekräftar följande:
Finansiella rapporter
1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för revisionsuppdraget,
särskilt att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga.
3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar har lämnats enligt
årsredovisningslagen.
4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar
eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.
5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, för de finansiella
rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har rättats finns som bilaga till detta
uttalande.
Lämnad information
1. Vi har försett dig med:
- tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av de finansiella
rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat.
- ytterligare information som du har begärt av oss för revisionens syfte.
- obegränsad tillgång till personer inom företaget som du har bedömt att det är nödvändigt att inhämta
revisionsbevis från.
2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapporterna.
3. Vi har upplyst dig om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna kan innehålla
väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.
4. Vi har upplyst dig om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi känner till
och som påverkar företaget och inbegriper
- företagsledningen,
- anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller
- andra personer
när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.
5. Vi har lämnat all information till dig om påstådda oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, med inverkan
på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, analytiker,
tillsynsmyndigheter eller andra.
6. Vi har upplyst dig om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar och andra
författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.
7. Vi har upplyst dig om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och närståendetransaktioner
som vi känner till.
8. Vi har lämnat all information till dig om vem/vilka som biträder företaget med redovisnings- och
rådgivningstjänster enligt Uppdragsavtalet för att undvika att revisionen utförs i strid mot gällande lagstiftning
och god revisorssed.

_________________________
Mårten Rosenqvist

