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Styrelsen för Insamlingsstift. Akad. sjukhusets barnfond får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 

Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Allmänt om verksamheten 
Vård av sjuka barn har under många år varit en bland flera viktiga uppgifter för Akademiska 
sjukhuset. Barnsjukhusets verksamhet innefattar bassjukvård för boende i Uppsala län samt 
specialistsjukvård för barn från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och övriga delar av landet. 

Barn stimuleras av lek och aktivitet och för sjuka barn är rätt lek och aktivitet starkt bidragande 
till återhämtning och tillfrisknande. Det var tanken bakom tillkomsten av Insamlingsstiftelsen 
den 30 april 2005. Stiftelsen bildades av Föreningssparbanken AB (publ), Uppsala läns 
landsting, Ahlford Advokatbyrå AB och Insamlingsstiftelsen Tomtens fond för sjuka barn. Den 
registrerades i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen i Uppsala län den 30 september 2005. 

Insamlingsstiftelsen skapades för att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset, Uppsala Läns 
Landsting, genom att 

- stimulera det friska hos det sjuka barnet, 
- stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet och 
- verka för en stimulerande helhetsmiljö. 

Stiftelsens bärande  iä  är: "Låt det friska hos det sjuka barnet växa" 

Främjande av ändamålet 
Insamlingsstiftelsen ska använda sina samlade resurser för att främja vård och skapa trivsel. Allt 
för att underlätta barnens sjukhusvistelse och påskynda deras rehabilitering. Men också för att 
berika deras fritid och rekreation. 

Vården kan främjas genom bl.a. penningbidrag, olika aktiviteter och stödåtgärder, gåvor eller på 
annat lämpligt sätt, till förmån för dels barn som vårdas vid Akademiska sjukhuset, deras syskon 
och föräldrar och andra nära anhöriga, dels barnsjukvårdens förutsättningar i allmänhet vid 
Akademiska sjukhuset. Stiftelsens medel får dock inte användas för sjukhusets normala drift. 

Redovisning av insamlade medel för 2019 
Under året har samlats in 593 100 kr. Av dessa har 465 019 kr influtit via 90-konton. Ca 62 
procent eller 369 299 kr av totalt insamlade medel har erhållits från företag. 
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Insamlade medel har använts på följande sätt: 

Ändamål Belopp i kr 
Clownverksamhet 400 000 
Trolleri 200 000 
Lek och målarverkstad 200 000 
Sjukhushundutveckling 89 600 
Övriga inköp av leksaker m m 48 696 
Summa: 938 296 

Sammantaget har av under året insamlade medel ca 158 % (fg år ca 146 %) använts för att främja 
ändamålet genom reservering av ändamålsbestämda medel och direkta bidrag och gåvor till 
Akademiska barnsjukhuset. 

Insamlingsstiftelsens administrationskostnader motsvarar ca 7,2 % (fg år ca 4,8 %) av de totala 
intäkterna. 

Stiftelsens förmögenhet 
Stiftelsens förmögenhet består endast av inlåningsmedel på konto i Swedbank. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Stiftelsen har under året beviljat inkomna ansökningar av större omfattning avseende 
clownverksamhet, trolleriverksamhet, sjukhushundverksamhet och måleriverkstad på 
Akademiska sjukhuset. 

Bland årets aktiviteter, samarbeten och större mottagna bidrag kan nämnas följande. 
UNT (För godhetens skull och Barnmässan), Lions, Rospiggama, Projektidé i Uppsala, ICA 
Årstahallen, Upplands Schakt, HSB, UTN Ankdagen, Säva Ridcenter och Uppsala  Magic  & 
Comedy/Johan Ståhl har alla genomfört evenemang eller på annat sätt verkat för att generera 
större bidrag till stiftelsen. I övrigt har vi fortsatt erhållit bidrag från våra partners och många 
donationer från företag och privatpersoner. 

Under året har Anders A. Aronsson tillkommit som ny ledamot. Fortsatt har Karina Berglund 
Douhan varit ordförande och Eva Heidenborg kassör. Christina Nygårdh har avgått ur styrelsen. 

Förväntad framtida utveckling 
För att säkra en stadig omsättning kommer insamlingsarbetet även fortsättningsvis att bedrivas 
med ett brett anslag, med ett försök att bättre synliggöra verksamheten och knyta fler 
återkommande givare till stiftelsen. 

K730 
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Förändring av eget kapital 
Övr fritt 

eget kapital 
Summa 
kapital 

Belopp vid årets ingång 1 064 491 1 064 491 
Årets resultat 

Omföringar till/från 
bundet eget kapital: 

Belopp vid årets 
utgång 

-389 

674 

576 

915 

-389 

674 

576 

915  

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

Stiftelsens intäkter 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31  

Nettoomsättning 2 593 100 717 648 
593 100 717 648 

Stiftelsens kostnader 
Ändamålskostnader -938 296 -1 048 176 
Övriga externa kostnader -44 342 -34 364 

-982 638 -1 082 540 

Förvaltningsresultat -389 538 -364 892 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -37 0 

-37 0 
Resultat efter finansiella poster -389 575 -364 892 

Resultat före skatt -389 575 -364 892 

Årets resultat -389 576 -364 892 

p.‘ 
,n-/) 
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Balansräkning Not 2019-12-31 

5 (8) 

2018-12-31  

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 48 216 10 000 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 200 000 

48 216 210 000 

Kassa och bank 655 650 1 176 491 

Summa omsättningstillgångar 703 866 1 386 491 

SUMMA TILLGÅNGAR 703 866 1 386 491 
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Balansräkning Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Fritt eget kapital 

2019-12-31 2018-12-31 

Balanserat kapital 1 064 491 1 429 383 
Årets resultat -389 576 -364 892 

674 915 1 064 491 
Summa eget kapital 674 915 1 064 491  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 18 951 312 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000 
Summa kortfristiga skulder 28 951 322 000 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 703 866 1 386 491 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
2019 2018  

Gåvor 
Allmänheten 141 115 110 527 

Organisationer 82 685 315 588 
Företag 369 300 291 533 

593 100 717 648 

Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka 
stiftelsens framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen 
framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att vi i dagsläget inte kan bedöma effekterna. 
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Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Akademiska sjukhusets barnfond, org. nr 802424-9289 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Akademiska sjukhusets barnfond för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten ide redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Akademiska sjukhu-
sets barnfond år 2019. 

Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
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Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse- 
förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

UppseOden 28 maj 2020 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande. 
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