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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus f'ar härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2018.

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 fyra protokollförda styrelsemöten inklusive årsmöte.
Stiftelsen har under året erhållit 25 914 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 utdelning 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.
Mårten Rosenqvist (ordförande), Karin Malmqvist (sekreterare), Jonas Spaak (kassör), och Sten
Dybeck (ledamot).
Mål för att främja ändamålet
Styrelsen har bedömt att Stiftelsens ändamål "att den vid Danderyds sjukhus bedrivna, vetenskapliga
forskningen, undervisningen och utbildningen från tid till annan ska hålla samma höga nivå" främjas
bäst av att kunna dela ut forskningspriser från insamlade medel till framstående och lovande yngre
forskare med kliniskt relevanta projekt med anknytning till Danderyds sjukhus. Ett mål för att
kunna göra detta har således varit att öka antalet donationer och summan av dessa.
Styrelsens ledamöter har i samarbete med Danderyds sjukhus spridit informationsmaterial i form
av foldrar till patienter och anhöriga. Affischer har satts upp på avdelningar och mottagningar.
Websida och Facebook konto har uppdaterats.
Antalet donationer har ökat från 32 st under 2017 till 68 st under 2018, men totalsumman var
mindre (26 tkr respektive 35 tkr). Styrelsen behöver verka för att markant öka donerade medel för
att Stiftelsens ändamål i fortsättningen skall kunna uppfyllas.
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Resultat och ställning

Stiftelsen har fullföljt sitt uppdrag genom att under 2018 delat ut forskningspris; tre forskare vid
hjärtkliniken Danderyds sjukhus har erhållit 200 000 kr vardera, sammantaget 600 000 kr. Dessa
projekt valdes efter granskning av totalt 10 ansökningar, av externa experter; Kenneth Pehrsson,
Docent vid Karolinska Institutet, samt Nina Rehnqvist, Docent samt tidigare ordförande Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Flerårsöversikt (Tkr)
Förvaltningsresultat
- varav gavor
Beviljade/reserverade medel
Förmögenhet

2018
-13
26
600
358

0

2017
22
36
600
990

2016
2 015
2 025
660
1 492

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga
tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Förändringar av Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av
föregående
års resultat:
Lämnade anslag
Ändamålsbestämda
medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
2 259 428

21 874
-780 000

Årets
förändring
21 874

Summa
kapital
2 281 302

0
-21 874
- 600 000 -1 380 000

-600 000

0

-600 000
-13 176

901302

-600 000

288 126

Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds
Sjukhus
Org.nr 802426-4023

Resultaträkning
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Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

25 914
25 914

35 640
35 640

-I 087
-11 512
-22 281
-27 455
0
-62 335

-1 067
-42 870
-11 344
-43 165
0
-98 446

-36 421

-62 806

Resultat efter finansiella poster

897
22 350
-2
23 245
-13 176

39 008
45 680
-8
84 680
21 874

Resultat före skatt

-13 176

21 874

Årets resultat

-13 176

21 874

Stiftelsens intäkter
Donationer och gåvor
Stiftelsens kostnader
Marknadsföring
Förvaltning
Revision
Redovisning
Personal

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är omsättningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

1
2
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Not

2018-12-31

2017-12-31

881 619

906 278

Plusgiro
Handelsbanken
AvanzaBank
Summa omsättningstillgångar

20 126
2 116
7 859
911 720

2 526
597 137
18 955
1 524896

SUMMA TILLGÅNGAR

911 720

1524896

-2 259 427
-21 874
1 380 000
13 176
600 000
288 125

-244 245
-2 015 183
780 000
-21 874
600 000
901 302

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader för redovisning och revision
Beslutade ej utbetalda bidrag
Summa kortfristiga skulder

23 594
600 000
623 595

23 594
600 000
623 594

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

911 720

1524896

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar
Andelar i börsnoterade företag

3

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat
Resultat från föregående år
Lämnade bidrag
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinc.iper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncemredovisning (K3).
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprincipema är oförändrade jämfört med föregående år.
Upplysningar till resultaträkningen
Som inkomst redovisas vad Stiftelsen erhåller eller kommer att erhålla för egen räkning till följd
av en affärshändelse och som ökar det egna kapitalet. Endast den del av en inkomst som hör till
räkenskapsåret kan utgöra intäkt för samma år. inkomst redovisas som intäkt när väsentlig risk
och fönnån till följd av en affärshändelse övergått från Stiftelsen, när händelseeloppet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att den ekonomiska fördelen av
affärshändelsen kommer att tillfalla Stiftelsen.
Som utgift redovisas vad Stiftelsen lämnar eller kommer att lämna till följd av en affärshändelse
och som minskar det egna kapitalet. Utgiften ska redovisas som kostnad, såvida inte en tillgång
ska redovisas. Endast den del av en utgift som hör till räkenskapsåret utgör kostnad för
räkenskapsåret.
Upplysningar till balansräkningen
Som tillgång redivisas vad Stiftelsen äger och Stiftelsen övertagit väsentliga risker och förmåner
förknippade med ägandet. som skuld redovisas åtagande grundat på avtal eller offentligrättsliga
regler och det förväntas ett utflöde av resurser från Stiftelsen för att reglera åtagandet.
Omsättningstillgångar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen.
Skulder och avsättningar redovisas till nominellt värde respektive värdet av förutsebara
ekonomiska förpliktelser hänförliga till räkenskapsåret.
Som upplupna och förutbetalda poster, interimspodter, redovisas inkomster och utgifter, vilkas
periodisering till berört räkenskapsår erfordras för att uppnå en rättvisande bild av resultatet för
respektive år.
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Noter
Not 1 Revision
Beräknad ersättning till Stiftelsens revisorer har belastat årets resultat med 7 000 kr ( 7 000 kr)
avseende revision av årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning.

Not 2 Personal
Stiftelsen har ej haft någon (ej någon) avlönad personal anställd. Några löner eller andra
ersättningar till styrelsens ledamöter har ej vidare utgått ( utgick ej).

Not 3 Aktier och andelar, omsättningstillgångar
Antal
Anskaffn.
värde
Namn
Akelius Pref
Amasten Pref
Carnegie Strategifond
Sagax Pref
Swedbank A

630
140
496,7466
1 900
150

191 551
38 249
560 000
63 115
28 704
881 619

Bokfört
värde
191 551
38 249
560 000
63 115
28 704
881 619

Marknads
värde
206 955
43 260
605 802
66 215
29 663
951 895
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Danderyd

I
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2019

Mårten Rosenqvist
Ordförande

Jonas Spaak
Kassör

Karin Malmqvist
Sekreterare

Sten Dybeck
Ledamot

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats

Elena Entina
Auktoriserad revisor
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