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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen för Stiftelsen Söderströms Königska Sjukhemmet får härmed avlämna årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 
 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsen har till ändamål att, enligt stadgarna, att lämna bidrag till forskning inom ämnesområdet psykiatri.  
 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Främjande av ändamålet 

I enlighet med ändamålet har med stöd av 2018 års avkastning beslutats att utdela 3 100 000 kr till  
11 projektanslag. Två ansökningar om postdoktorstöd har beviljats bidrag om 1 000 000 kr. Totala beviljade 
medel uppgår till 4 100 000 kr. 
 

FLERÅRSÖVERSIKT 

2019 2018 2017 2016 2015

Stiftelsens intäkter 5 248 597 5 197 236 5 197 236 5 169 621 5 111 029

Förvaltningsresultat 4 532 701 4 381 443 4 636 437 4 484 496 4 519 302

Årets resultat 4 532 701 4 381 443 4 636 437 4 484 496 4 519 302

Eget kapital 113 372 163 112 939 462 113 288 019 111 881 015 112 400 164

Förmögenhet 188 824 741 145 823 406 155 088 623 141 595 312 144 193 080

Fritt eget kapital 4 258 527 4 279 096 5 065 797 4 122 437 5 090 035

Beviljade anslag 4 100 000 4 830 000 3 700 000 5 056 080 3 845 000
 

 
 
Kapitalet är placerat i Svenska Läkaresällskapets Investeringsfond. Marknadsvärdet för stiftelsens andelar i 
Svenska Läkaresällskapet Investeringsfond uppgick per 2019-12-31 till 188 587 570 kr och bokfört värde till 
113 134 992 kr. 
 
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING Not 2019-01-01

--2019-12-31

2018-01-01

--2018-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 5 248 597 5 197 236

Summa stiftelsens intäkter 5 248 597 5 197 236

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader -595 289 -693 956

Styrelsearvoden -120 607 -121 837

Summa stiftelsens kostnader -715 896 -815 793

Förvaltningsresultat 4 532 701 4 381 443

Resultat efter finansiella poster 4 532 701 4 381 443

Årets resultat 4 532 701 4 381 443
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BALANSRÄKNING Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 113 134 992 112 359 992

Summa finansiella anläggningstillgångar 113 134 992 112 359 992

Summa anläggningstillgångar 113 134 992 112 359 992

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 2 195 2 195

Summa kortfristiga fordringar 2 195 2 195

Kassa och bank

Kassa och bank 5 204 224 5 662 612

Summa kassa och bank 5 204 224 5 662 612

Summa omsättningstillgångar 5 206 419 5 664 807

SUMMA TILLGÅNGAR 118 341 411 118 024 799

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 108 660 366 108 222 222

Förändringar av bundet eget kapital 453 270 438 144

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 109 113 636 108 660 366

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 4 279 096 5 065 797

Överfört till och från bundet eget kapital -453 270 -438 144

Beviljade och återförda anslag -4 100 000 -4 730 000

Årets resultat 4 532 701 4 381 443

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 258 527 4 279 096

Summa eget kapital 113 372 163 112 939 462

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda anslag 4 625 000 5 030 000

Övriga skulder 40 500 28 500

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 303 748 26 837

Summa kortfristiga skulder 4 969 248 5 085 337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 341 411 118 024 799
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NOTER 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från föregående 
år. 
 

Finansiella anläggningstillgångar 
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens 
bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde. 
  

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital och 
ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital består av balanserade medel och årets resultat justerat för 
omföringar mot bundet eget kapital. 
 
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning 
och det belopp som enligt stadgar ska kapitaliseras.  
 

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

Not 2

Summa anskaffningsvärde

Not 3 Eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa bundet eget kapital

Beviljade anslag

Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa fritt eget kapital

Utgående bokfört värde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

112 359 992

188 587 570

112 359 992

112 359 992

Aktiefonder

145 243 936

145 243 936188 587 570

Balanserade

medel

Stiftelsekapital Ackumulerat

realisationsresultat

2018-12-31

775 000

111 584 992

2019-12-31

113 134 992 112 359 992

113 134 992

-453 270

4 258 527

Omföring inom eget kapital

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Investeringar

Ingående anskaffningsvärden

775 000

Summa marknadsvärde

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

-4 100 000

35 554 757 73 558 879

Fritt eget kapital

Marknadsvärde

113 134 992 112 359 992

35 101 487 73 558 879

Kapitalavsättning

Omföring inom eget kapital

Kapitalavsättning 453 270

Anskaffningsvärde 113 134 992

4 532 701

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 4 279 096

109 113 636

4 258 527
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NOTER

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Stockholm 2020-

Styrelsen följer löpande händelserna i omvärlden och samhället med avseende på spridningen av coronaviruset 

(covid-19) och hur det påverkar marknadsvärdet för finansiella tillgångar. I nuläget kan styrelsen inte bedöma 

vilken påverkan det får för stiftelsens verksamhet 2020.

Revisionsberättelse har lämnats 2020-

Lisa Ekselius
Ordförande i Stiftelsen

Susanne Bejerot Simon Cervenka

Marie Dahlin Markus Heilig

Per Johansson                              
Kanslichef Svenska 
Läkaresällskapet

Britt Skogseid                           
Ordförande Svenska 
Läkaresällskapet

Jens Karlsson Margaretha Troein Patrick Vigren 

Förtroendevald  revisorAuktoriserad revisor Förtroendevald  revisor
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Söderströms Königska Sjukhemmet, org.nr 802003-3646

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Söderströms Königska Sjukhemmet för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De 
förtroendevalda revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, 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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga 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 beror på misstag, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. 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 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte längre kan fortsätta verk-
samheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande 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 identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Söderströms 
Königska Sjukhemmet för år 2019. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet 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 att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade 
revisorernas professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

 
Stockholm den                       2020 

 
 
 
Jens Karlsson Patrick Vigren 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
 
 
Margaretha Troein 
Förtroendevald revisor   
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