
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 
för 

Sepsisfondens Insamlingsstiftelse 
Org.nr 802478-8831 

 

2018-01-01 - 2018-12-31 
  



    
 

 

	

	

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
 
Styrelsen i Sepsisfondens Insamlingsstiftelse, med organisationsnummer 802478-8831 och säte i 
Lund, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Alla siffror i 
årsredovisningen är SEK. 
 
VERKSAMHETEN 
Sepsisfondens Insamlingsstiftelse (Sepsisfonden) registrerades som stiftelse hos Länsstyrelsen 2015-
08-20. Sepsisfonden är en ideell, politiskt och religiöst oberoende stiftelse som har som syfte att med 
insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om sepsis i Sverige och i utlandet. 
Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem som styrelsen utser. Stiftelsen har blivit 
beviljade 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och följer de riktlinjer och regler som gäller för 
sådan anslutning, bl.a. när det avser transparens och minimala administrationskostnader för att 
insamlade medel skall gå till stiftelsens ändamål.  
 
Under räkenskapsåret har stiftelsens verksamhet i första hand bestått av att bygga upp 
verksamheten och öka medvetenheten som sepsis och stiftelsens verksamhet för att på sikt kunna 
öka bidrag och gåvor till insamlingsstiftenslens syfte. 
 
ÄNDAMÅL 
Sepsisfondens stadgar säger; "Insamlingsstiftelsen har som syfte att med insamlade medel stödja och 
stimulera vetenskaplig forskning om sepsis i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom 
anslag till den eller dem som styrelsen utser”. Under räkenskapsåret har ett anslag utgivits till 
mottagare för främjande av opinionsbildning och upplysningsverksamhet. 
 
FRÄMJANDE AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL 
Under räkenskapsåret har stiftelsen delat ut ett litet bidrag för främjande av optionsbildning och 
upplysningsverksamhet om sepsis delats ut. Stiftelsen har, pga av ännu begränsade medel, i övrigt 
inte delat ut några fler bidrag under året. Stiftelsen har genom upplysningskampanjer spridit 
kunskapen om sepsis för att på så vis öka medvetenheten för att stimulera framtida forskning om 
sepsis.  
 
RESULTAT OCH STÄLLNING 
Intäkter i from av insamlade medel uppgår till 284 tusen kronor. Stiftelsens ändamålskostnader 
uppgår till 204 tusen kronor i form av bidrag till främjande av opinionsbildning och samt kostnader 
för upplysningsverksamhet kring sepsis. Insamlingskostnaderna uppgår till 52 tusen kronor och 
består främst av marknadsföringskostnader och World Sepsis Day. Administrationskostnaderna 
uppgår till 122 801 kronor. Årets resultat uppgår till 130 201 kronor. Vid årets slut uppgick stiftelsens 
kassa till 305 246 kronor och skulderna till 69 934 kronor. Den huvudsakliga finansieringen av 
Sepsisfonden sker via insamlade medel och donationer från allmänhet och näringsliv. 
 
FÖRVALTNING 
Sepsisfondens har under året bestått av en styrelse på sju personer och där styrelsen vid årets utgång 
bestod av ordförande Adam Linder, Ulrika Knutsson, Catharina Rolfsdotter Jansson, Shahrzad 
Kiavash, Anders Åkesson, Andreas Inghammar och Christian Svensson. Styrelsen hade under 



    
 

 

räkenskapsåret haft fyra protokollförda styrelsesammanträden. Stiftelsen har ingen personal anställd 
utan även det operativa arbetet inklusive administration sker inom ramen för styrelsearbetet. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Sepsisfondens verksamhet hittills har inriktats på att bygga upp fungerande arbetsrutiner, få en 
styrelse på plats och komma igång med saker såsom hemsida, utskick av information, ansökan om 
90-konto samt insamlande av de första donationerna till stiftelsen. Sepsisfonden har också 
medverkat vid ett antal seminarier och möten där stiftelsen har presenterats, såsom World Sepsis 
Day etc. Stiftelsen har under räkenskapsåret beviljat ett anslag för främjande av opinionsbildning och 
upplysningsverksamhet. 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
Sepsisfonden kommer under 2019 fokusera på att öka insamlade donationer. Samtidigt kommer 
arbetet med att bygga stiftelsens struktur starkare att fortgå. Fokus kommer vara att öka omvärldens 
kännedom om stiftelsen för att öka kunskapen om sepsis som sjukdom. När stiftelsen genom 
insamlade medel byggt upp ett kapital kommer bidrag för stödjande och stimulering av vetenskaplig 
forskning öka. Under inledningen av 2019 har stiftelsen beviljats 3 MSEK i donation från Marcus och 
Amalia Wallebergs Insamlingsstiftelse varav 800 000 kronor hittills betalts ut. Donationen syftar till 
att öka kännedomen och kunskapen kring sepsis hos allmänheten, hos beslutsfattare och inom 
vården. 
 
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 
 
  Balanserade Årets       Summa eget 
  vinstmedel resultat                 kapital 

Ingående balans 2018-01-01   235 200 -               235 200 
Årets resultat   - -27 048                -27 048 
Utgående balans 2018-12-31    235 200  -27 048               208 152 
 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION  
 
Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel: 
 

Balanserade vinstmedel 235 200 
Årets resultat -27 048 
Summa 208 152 

 
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra 208 152 kronor. 
  



    
 

 

 
RESULTATRÄKNING 

  
 

Belopp i SEK  2018-01-01 2017-01-01 

 
 2018-12-31 2017-12-31 

   
 

Verksamhetsintäkter    
Bidrag  283 517 514 213 
Summa verksamhetsintäkter  283 517 514 213 

   
 

Ändamålskostnader  -204 133 -46 663 
Insamlings- och försäljningskostnader  -51 877 -136 207 
Administrations- och stödkostnader  -67 695 -163 855 
Finansiella kostnader  - -566 
Verksamhetsresultat före skatt  -40 188 166 924 

   
 

Skatt  13 140 -36 835 
Årets resultat  -27 048 130 089 
    
Fördelning av årets resultat    
Årets resultat enligt resultaträkningen  -27 048 130 089 
Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits under 
året men som inte utnyttjats under året  -27 048 -130 089 

Kvarstående belopp för året  - - 
 

  



    
 

 

BALANSRÄKNING    

Belopp i kSEK  2018-12-31 2017-12-31 
   

 

TILLGÅNGAR   
 

Omsättningstillgångar   
 

Kassa och bank  313 105 305 246 
Summa omsättningstillgångar  313 105 305 246 

   
 

SUMMA TILLGÅNGAR  313 105 305 246 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
 

Eget kapital 
 

 
 

Fritt eget kapital   
 

Balanserade vinstmedel  235 200 105 111 
Årets resultat  -27 048 130 089 
Summa eget kapital  208 152 235 200 
    
Kortfristiga skulder 

 
 

 

Leverantörsskuld  59 118 11 071 
Skatteskuld  36 835 49 975 
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter  9 000 9 000 
Summa kortfristiga skulder  104 953 70 046 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  313 105 305 246 

    

  



    
 

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Insamlingsstiftelsen Sepsisfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). 
 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i SEK om inget annat anges. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
 
Klassificering av tillgångar och skulder 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i huvudsak av belopp som kan återvinnas 
respektive skall betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder 
redovisas som anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder. 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

  



    
 

 

 

 

 

Lund den          maj 2019 
 
 
 
 
Adam Linder  Andreas Inghammar Shahrzad Kiavash 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
 
Ulrika Knutsson Christian Svensson Anders Åkesson 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den         maj 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Maria Danckler 
Auktoriserad revisor 


