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”När jag skickades hem efter min avslutade 
cancerbehandling var det som att komma till 
ett stort, svart hål!”
Det här sa Sara, vi kan kalla henne så, när jag träffade henne 
på en av våra rehabveckor. De flesta av våra deltagare – så 
många som 4 av 5 – vittnar om att de inte blivit erbjudna 
någon form av rehabilitering efter avslutad cancerbehandling 
av den offentliga vården. I några fall har deltagare fått tips av 
sina behandlande läkare att söka till CancerRehabFondens 
rehabveckor. Sjukvården har idag inte resurser att erbjuda 
cancerrehabilitering till alla som behöver det och tillgången 
till rehabilitering varierar stort mellan regionerna. 

CancerRehabFonden är en till hundra procent gåvofinansierad 
insamlingsverksamhet med fokus på cancerrehabilitering.  
Vi strävar efter att följa riktlinjerna i det nationella vårdpro-
grammet för cancerrehabilitering och vi har ingen koppling 
till andra cancerorganisationer. I dagsläget är vi sju medarbe-
tare i en liten men effektiv organisation – formellt en ideell 
förening med 90-konto.

Vi bekostar rehabiliteringsveckor som leds av legitimerad 
personal på olika orter i Sverige. Vi har två ansökningsperioder 
per år och trycket är massivt. Under 2019 fick vi in över 1100 
ansökningar och hade möjlighet att tilldela 292 rehabplatser. 
Vi tvingades skicka nekande besked till många människor 
över hela Sverige som blev oerhört besvikna och ledsna. 

Vi behöver därför få in gåvomedel från fler privatpersoner, 
stiftelser och företag, så att vi kan hjälpa ett betydligt större 
antal människor tillbaka till livet. 

Rehabilitering bidrar inte bara till att cancerdrabbade kan 
återhämta sig psykiskt och fysiskt, utan även till samhället i 

stort. Vi vill fortsätta att bidra till att människor får rätt 
sorts rehabilitering och att de orkar komma tillbaka till sina 
yrkes- och privatliv i rätt tid. Det finns risk att sjukskrivning 
efter cancer övergår i sjukskrivning för depression och annan 
psykisk ohälsa. Vi efterlyser evidensbaserad cancerrehabilite-
ring för att säkerställa att rehabiliteringen ger största möjliga  
effekt. CancerRehabFonden beviljades i april 2019 medel 
från Vinnova för ett forskningsprojekt tillsammans med 
Bräcke Diakoni och ett antal andra organisationer, för att 
skapa en koordinerad rehabprocess. 

Genom den enkät som våra deltagare svarar på får vi veta 
mycket om hur de upplever rehabiliteringen. Hela 98 % säger 
att deltagandet har haft en positiv inverkan på deras psykiska 
hälsa. Lisa svarade: ”Jag fick verktyg och tips för att kunna leva 
med min cancer i vardagen, uppskattade alla samtal med både 
skratt och gråt och jag har fått vänner för livet”.

Jag är mycket glad och stolt över att ha fått uppdraget att 
leda CancerRehabFonden, med början den 9 december 2019, 
och jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor 
inspirera och engagera till ett ökat givande. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra privata givare, stiftelser 
och företag som lojalt stödjer oss med gåvomedel. Ert stöd  
är grunden i vår verksamhet. Tack också till de företag som 
stöttar oss med sin kompetens och sina tjänster. Under  
kommande år hoppas jag att vi tillsammans ska kunna hjälpa 
ännu fler människor tillbaka till livet.

Pia Watkinson
Generalsekreterare CancerRehabFonden

GENERALSEKRETERAREN 
har ordet
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Rehabilitering kan hjälpa cancer-
drabbade att återhämta sig fysiskt 
och psykiskt för att komma tillbaka 
till vardagen, arbetet och livet.
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Rehabiliteringsstöd 
CancerRehabFonden finansierar veckolånga rehabiliterings-
program för vuxna cancerdrabbade. Rehabprogrammet  
innehåller fysisk aktivitet, kostråd, gruppsamtal ledda av 
terapeut/psykolog, samt metoder för att hantera ångest  
och stress. 

Vi bekostar även återhämtningsresor för familjer med cancer-
drabbade barn och finansierar terminsavgifter för fysisk 
aktivitet för barn.

Fristående organisation 
CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancer-
organisationer och är beroende av gåvor från privatpersoner, 
företag och stiftelser. 

CancerRehabFonden har ett 90-konto, vilket innebär att 
Svensk Insamlingskontroll kontrollerar  att insamlingen 
sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet 
utan oskäliga kostnader. CancerRehabFonden är även  
medlem i Giva Sverige – en branschförening för insamlings-
organisationer. Giva arbetar för att insamlingar ska bedrivas 
på ett transparent, etiskt och professionellt sätt. 

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som  
erbjuder rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna  

och barn. CancerRehabFondens vision är att alla  
cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering.

DET HÄR ÄR 
CancerRehabFonden
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Vi hjälper cancerdrabbade över hela Sverige
CancerRehabFonden arbetar rikstäckande. Kartan visar de  
rehabaktörer vi samarbetar med.

Bräcke
RehabCenter Sfären

Foodpower

Bräcke
RehabCenter 
Mösseberg

Lydiagården

Medlefors

Frötuna Gård  
och Retreat
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CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer  
ska kunna få rehabilitering. Vårt mål är att kunna hjälpa alla de  
som ansöker om cancerrehabilitering hos oss.

För att närma oss vår vision arbetar vi med att samla in pengar  
för att kunna finansiera rehabiliteringsprogram och stöd till cancer-
drabbade vuxna och barn.  
 
Vi  bedriver även opinionsbildande arbete och försöker påverka  
politiker och beslutsfattare att prioritera cancerrehabilitering och  
avsätta mer resurser till det.

 
VISION OCH MÅL
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STOR EFTERFRÅGAN  
på cancerrehabilitering

Var tredje svensk drabbas av cancer
Drygt 60 000 personer diagnostiseras med cancer varje år 
och alla känner vi någon som drabbats. Redan idag lever nära 
en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en 
cancerdiagnos - och de kommer att bli fler de närmaste åren. 

Cancerförekomsten i Sverige har ökat med cirka 40 % sedan 
1970-talet (med hänsyn till förändringar i folkmängden och 
åldersstrukturen). Ökningen anses bero på levnadsvanor som 
låg fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, ohälsosam 
kost och solvanor - men även på att vi generellt lever längre, 
har en utökad screening, en förbättrad diagnostik och för-
ändrade registreringsrutiner. 

Allt fler överlever
Samtidigt som förekomsten ökar har medicinska framsteg 
förändrat prognosen vid cancer. Det är inte längre en sjuk-
dom med lika hög dödlighet som tidigare. Tack vare forsk-
ning och förbättrad vård överlever allt fler sin cancer. Med 
tidigare diagnostik och effektivare behandling överlever drygt 
69 % av alla som får cancer i minst tio år och 74 % i fem år. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika cancersjukdomar. 

Ökat behov av cancerrehabilitering
När antalet överlevande från cancer ökar ställs samtidigt 
högre krav på rehabilitering och uppföljning inom can-
cervården. Att drabbas av cancer innebär ofta stora fysiska 
och psykiska påfrestningar och cancerbehandlingen kan ge 
biverkningar såsom fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) och 
smärta. Många cancerdrabbade känner en oro och ångest för 
återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och  
arbetslivet. Genom rehabilitering kan de få hjälp att återhämta 
sig fysiskt och psykiskt och bearbeta det som hänt.

Endast 

19 % 
av våra rehabdeltagare har blivit erbjudna 

cancer reha bili tering via sjukvården

Många tror att alla cancerdrabbade erbjuds rehabilitering via sjukvården.  
Så är tyvärr inte fallet. Bland de som deltog på våra rehabveckor under 2019  
var det endast 19 % som uppgav att de erbjudits rehabilitering av sjukvården.  

Därför behövs CancerRehabFonden - vi är ett viktigt komplement till vården.
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UTVÄRDERING AV VÅRA 
rehabiliteringsveckor 2019

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför har vi  
skickat ut en enkätundersökning till de som deltagit på våra rehabveckor 2019.  

Här är en kort sammanställning över resultatet.

antal enkätsvar:

181

95 %
kvinnor 

5 %
män 

Anser du att rehabveckan  
har hjälpt dig att hantera din 

livssituation? 

98 %

2 %

JA NEJ

Har rehabveckan haft  
en positiv påverkan på  

din fysiska hälsa?

89  %

11 %

JA NEJ

Har rehabveckan haft 
en positiv påverkan på 

din psykiska hälsa?

98 %

2 %

JA NEJ

Är cancerrehabilitering viktigt 
för att du ska kunna återhämta 

dig fysiskt och psykiskt?

99 %

1 %

JA NEJ

några kommentarer från rehabdeltagarna som svarat:

” Veckan var helt fantastisk på alla sätt! En gåva verkligen! Alla borde få uppleva  
detta efter en cancersjukdom. Så givande och stärkande.”

”Är oerhört tacksam för denna vecka. Har fått kontakt med 12 andra underbara  
kämpande kvinnor. Bara tanken på alla våra skratt under veckan ger mig styrka.  
Jag är inte så ensam som jag känner mig.”

”Jag är supernöjd. Bra bemötande och proffsiga människor i sina yrken.”

”Detta var verkligen en välbehövlig vecka på alla sätt. Både fysiskt och psykiskt.  
Så mycket hjälp jag fått som jag kan tillämpa på hemmaplan och gå vidare och må 
så mycket bättre!”

100 %
svarade att de

skulle rekommendera
CancerRehabFonden

till andra

Endast 1 av 5 
personer hade 
blivit erbjuden 
cancerrehabilitering 
via vården.
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Restaurang Klang Market har restauranger i Stockholm och 
Uppsala där de bjuder på en varm miljö, gemenskap och 
kvalitativ mat från alla världens hörn. 

Socialt ansvar är viktigt för Klang Market och när en medar-
betare inom bolaget drabbades av cancer ville de göra något 
för att ge tillbaka till samhället på sitt sätt. Cancer är inte 
bara något som påverkar vissa. Nästan alla känner någon som 
drabbats och vägen tillbaka kan vara lång. 

För att göra skillnad och tillsammans skapa ett engagemang 
inom företaget skänks därför 20 kronor till CancerRehab-
Fonden för varje portion pannkaka som säljs på Klang 
Markets restauranger.
 
Gensvaret från Klang Markets kunder och medarbetare har 
varit mycket positivt redan från början. För de anställda har 
det betytt mycket för teamkänslan och flera av dem bär  
CancerRehabFondens Tillbaka till Livet-armband. De  
hoppas att deras initiativ kan inspirera fler att engagera sig 
och stödja CancerRehabFondens viktiga arbete för att hjälpa 
cancerdrabbade med rehabilitering. 
 

Vägen tillbaka till livet efter en cancersjukdom kan vara tuff och lång.  
När restaurangkedjan Klang Market själva drabbades av ett cancerbesked  

inom företaget bestämde de sig för att hjälpa till och göra skillnad.

KLANG MARKET VILL ÖKA
engagemanget hos sina medarbetare
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Kavlifonden delar varje år ut sitt överskott till välgörande ändamål. Kavlikoncernen ägs av 
den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott 
till välgörande ändamål. I år blev vi återigen utvalda av Kavlis medarbetare att vara med i 
utdelningen på totalt 3 miljoner norska kronor. Det är vi mycket tacksamma för!

Stort tack för donationen på 948 491 sek och tack till era engagerade medarbetare som 
röstade på oss. Det innebär att vi kan ge många fler cancerdrabbade det positiva beskedet 
att de får delta på en rehabiliteringsvecka.

Tack Kavlifonden för donationen på 948 491 sek!

KAVLIFONDEN GÖR STOR 
skillnad för vår verksamhet
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
CancerRehabFonden, org. nr. 802008-3534, är en ideell  
organisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda 
kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna 
och barn. Vår vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få 
rehabilitering och vår målsättning är att kunna hjälpa alla de 
som ansöker om rehabilitering hos oss. Vi är helt fristående 
från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, 
utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag 
och stiftelser. CancerRehabFonden bedriver ingen skatte-
pliktig verksamhet. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET
Den 9 december 2019 tillträdde Pia Watkinson som ny  
generalsekreterare för CancerRehabFonden.  

Rehabilitering för vuxna 
• Under 2019 genomförde vi 25 st. (34) rehabveckor för  
 cancerdrabbade varav åtta på Sfären, sex på Mösseberg,  
 sex på Foodpower och fem på Frötuna.
•  Särskilda temaveckor: bröstcancer, kronisk cancer,  
 gyncancer och män med cancer.
•  Antal rehabdeltagare totalt: 292 (448) st. Att skillnaden  
 är stor mot året innan beror på att CancerRehabFonden  
 2018 beslutade att ta av eget kapital för att kunna hjälpa  

 fler rehabdeltagare, med syftet att korta ned kön till  
 rehabveckorna.

Stöd till cancerdrabbade barn
•  Återhämtningsresor för barn med familj: 40 (62) st. 
•  Terminsavgifter för fysisk aktivitet för cancerdrabbade  
 barn: 8 (13) st.
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I vår förvaltningsberättelse tar vi upp väsentliga händelser som  
skett under räkenskapsåret. Här kan du bland annat läsa om hur  

många vi har hjälpt under året och hur vårt insamlings-  
och kommunikationsarbete har utvecklats.

CANCERREHABFONDEN 
Förvaltningsberättelse 2019
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Stiftelsegåvor
CancerRehabFonden har under året tagit emot stiftelse-
gåvor från bl a Kavlifonden, Elsa och Harry Gabrielssons  
stiftelse, Gålöstiftelsen och Kronprinsessan Margaretas
minnesfond. 

Insamling från privatpersoner
Den strategiska satsningen på ökat månadsgivande fortsatte 
under 2019,  vilket resulterade i ökad intäkt från 500 tkr 
(2018) till 1 245 tkr (2019). Antal månadsgivare vid årets 
utgång var 1 250 st.

Externa insamlingar/event
•  Maj 2019: ”Poker Run” – insamling till förmån för  
 CancerRehabFonden. Resultat: ca 100 000 kr. 
• Juni 2019: ”Matchen mot cancer” – insamling till förmån för  
 CancerRehabFonden. Resultat: 150 000 kr. 

Eget event – Golfdagen
Den 12 juni arrangerade CancerRehabFonden för fjärde 
året i rad en golftävling till förmån för cancerrehabilitering. 
Tävlingen hölls på Lidingö Golfklubb som också var en av 
huvudsponsorerna. Resultatet blev över 550 000 kr.

Vinnova-projektet
CancerRehabFonden och Bräcke Diakoni, tillsammans med 
andra organisationer, beviljades i april projektmedel från 
Vinnova inom området Utmaningsdriven innovation. Inom 
projektets ram har under hösten fyra workshops genomförts 
med målsättningen att ta fram en koordinerad rehabprocess.

CancerRehabRapporten 2019
Årets upplaga av CancerRehabRapporten visar att inga 
påtagliga förbättringar skett när det gäller eftervården av 
cancerdrabbade. I rapporten redovisas flera undersökningar 
från de senaste åren som visar att efterfrågan på cancer- 
rehabilitering är långt större än tillgången. Bland Cancer-
RehabFondens egna rehabdeltagare är det endast 1 av 5 som 
uppger att de erbjudits rehabilitering från sjukvården.
     
I årets rapport uppmärksammas även den stora skillnaden 
mellan könen när det kommer till cancerrehabilitering.  
Kvinnor efterfrågar och får hjälp i långt högre grad än män. 
Över 90 % av ansökningarna till CancerRehabFondens 
rehabiliteringsveckor kommer från kvinnor. Med andra ord  
är det väldigt få män som söker.

Opinionsbildande arbete 
• CancerRehabFonden deltog vid ett rundabordssamtal i  
 riksdagen med socialminister Lena Hallengren. Eva Hansen  
 lyfte behovet av individuella vårdplaner som inkluderar  
 rehabilitering.
• Eva Hansen och Karin Landberg deltog fyra dagar under  
 Almedalsveckan och höll ett seminarium ihop med Bräcke  
 Diakoni: ”Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos.  
 Men vad händer sedan?”
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•  Tillsammans med andra organisationer skrev Cancer- 
 RehabFonden en debattartikel i Dagens Medicin, med  
 uppmaningen att politikerna ska ta fram en åtgärdsplan  
 för cancerdrabbade.
• Eva Hansen och Thomas Schneider, utvecklingschef på  
 Bräcke Diakoni, skrev en debattartikel i Dagens Medicin  
 om att alla cancerdrabbade måste få rehabilitering. 
• Eva Hansen intervjuades i P4 Stockholm om bristen på  
 cancerrehabilitering. 

Kampanjen Tillbaka Till Livet-Kampen 

Under 2019 har CancerRehabFonden fortsatt sitt arbete med 
varumärkesutveckling för att öka kännedomen om organisa-
tionens viktiga arbete. Detta för att vi ska kunna öka antalet 
gåvor och donationer, så att vi kan hjälpa fler cancerdrabbade 
med rehabilitering.

Som ett led i detta arbete pågick kampanjen Tillbaka till 
livet-kampen under början av 2019. Syftet med kampanjen 
var att ge cancerdrabbade hopp om framtiden och ytterligare 
stärka CancerRehabFondens varumärke.

 
Webbplats
Under 2019 pågick ett intensivt arbete med att ta fram en 
ny webbplats som sedan färdigställdes i november. En extern 
webbyrå anlitades för uppdraget. Den nya webbplatsen var 
nödvändig för att kunna förbättra och effektivisera insam-
lingsarbetet samt för att få ett bättre system för att hantera 
processen för rehabansökningar. Den nya webbplatsen är 
också framtagen utifrån ”mobile first” för ökad tillgänglighet.  
 
Parallellt med detta har ett omfattande arbete skett med byte 
av CRM-system – även det för att förbättra och utveckla 
insamlingsarbetet. 

Sociala medier
I februari tillsattes en ny tjänst med fokus på sociala medier, 
vilket har lett till att organisationen arbetat mer strategiskt 
med främst Facebook och Instagram. En uppdaterad inne-
hållsstrategi med målsättningar för respektive kanal togs fram 
och implementeringen av strategin har pågått under hela året. 
Engagemanget på Facebook och Instagram har ökat mycket 
under året, och ligger i linje med strategins målsättningar. På 
Instagram har exempelvis engagemanget ökat med nära 40 % 
jämfört med 2018.

Nyhetsbrev
Under 2019 har medlemmar, givare och samarbetspartners 
fått digitala nyhetsbrev från CancerRehabFonden. Nyhets-
breven skickas ut minst fyra gånger per år för att informera 
om vad som händer inom organisationen t.ex. när rehab-
ansökan öppnas, men ska även driva trafik till webbplatsen 
och öka insamlingsintäkterna.

Ambassadörer
CancerRehabFondens hade under 2019 sex st ambassadörer: 
•  Katarina Hultling, journalist
•  Boris Lennerhov, VD Gekås Ullared 
•  Anette Norberg, OS-medaljör i curling
•  Ernst Billgren, konstnär
•  Moa Lignell, artist och producent
•  Mikael Tellqvist, OS-medaljör i hockey

Finansiella instrument
Målsättningen med CancerRehabFondens kapitalförvaltning 
är att uppnå en etisk och långsiktigt god värdestegring av  
kapitalet till en kontrollerad risk. Kapitalet CancerRehab- 
Fonden disponerar ska som minst täcka ingångna förplik-
telser vid eventuell avveckling av verksamheten. Förvaltningen 
av CancerRehabFondens värdepappersdepå har lagts ut på 
extern part och regleras i placeringspolicyn vilken ses över  
en gång om året alternativt vid behov.

Medlemmar
CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och per 
december 2019 hade vi 1060 (1648) betalande medlemmar.

Hållbarhetsupplysningar
CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och  
Unionen. Per den sista december 2019 var åtta personer 
anställda på CancerRehabFonden. Den 9 december tillträdde 
Pia Watkinson som ny generalsekreterare. Kontorspersonalen 
och styrelsen har i september haft en planeringsdag för att 
utvärdera och utveckla verksamheten. Personalen har under 
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året kompetensutvecklats bl a genom att delta i kurser och 
seminarier. Fyra personer deltog på Givas konferens  
”Insamlingsforum”. 

CancerRehabFonden har ett dokumenterat systematiskt 
arbetsmiljöarbete som syftar till att främja en god arbets-
miljö och förebygga ohälsa. Vid de fåtal tillfällen personalen 
eller styrelsen reser utanför Stockholm regleras detta av en 
resepolicy.

Förväntad framtida utveckling

CancerRehabFonden kommer att fokusera på ökad insamling 
från alla segment för att komma i balans i budget och på sikt 
få högre intäkter än kostnader. Vi behöver öka intäkterna 
för att kunna hjälpa betydligt fler av alla de som ansöker hos 
oss om rehabilitering. Det innebär att det opinionsbildande 
arbetet får bedrivas i något mindre skala.
 
Vi vet att det finns ett ökat intresse för filantropi i Sverige 
idag. Samtidigt vet vi att vår låga varumärkeskännedom är  
en utmaning framför allt när det gäller företagssamarbeten. 
Vi hoppas ändå kunna hitta företagssamarbeten och filan-
troper som vill bidra med större gåvor, helst med avtal under 
2–3 år i taget så vi får en säkrare prognos.
 
Förvaltning

Under 2019 hade CancerRehabFondens styrelse sju stycken 
styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte. Utöver dessa 
hade styrelsen tillsammans med kontoret ett arbetsmöte.

Styrelsen 2019

Magnus Sjölund – Ordförande
Kenth Nauclér – Vice Ordförande
Viola Gad – Ledamot
Kjell Bergfeldt – Ledamot
Lise Tormod– Ledamot
Olle Söderberg – Ledamot 
Karin Zingmark – Ledamot
Henrik Steinbrecher – Ledamot
Janos Pataky – Suppleant
Anna Spendrup – Suppleant
Catharina Hamilton Padin – Suppleant

Valberedningen 2019
Anne Wolf – sammankallande
Fanny Sachs 
Lotta Nilert

Revisorer 2019

Erik Albenius, PwC – ordinarie revisor
Cecilia Luther, PwC – revisorssuppleant

ÖVRIG INFORMATION

90-konto och Svensk Insamlingskontroll

CancerRehabFonden har ett 90-konto och Svensk Insam-
lingskontroll granskar årligen hur våra intäkter används. Ett 
90-konto är ett sjusiffrigt bankgiro- och plusgirokonto som 
inleds med 90. Den insamlingsorganisation som uppfyller 
högt ställda krav kan beviljas ett 90-konto av Svensk Insam-
lingskontroll. 90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa 
insamlingsorganisationer. 

Givas kvalitetskod 

CancerRehabFonden är medlem i branschorganisationen 
Giva Sverige, som arbetar för etisk och professionell insam-
ling. Giva tillämpar en kvalitetskod för insamlingsorgani-
sationer med syfte att öka transparensen och öppenheten 
inom branschen. Kvalitetskoden granskas vartannat år av en 
auktoriserad revisor. CancerRehabFonden granskades under 
2018 utan anmärkningar. 

CancerRehabFonden 

Organisationsnummer: 802008-3534 
Telefon: 08-522 001 00 
E-post: info@cancerrehabfonden.se 
Adress: Eriksbergsgatan 10a, 114 30 Stockholm 
Hemsida: www.cancerrehabfonden.se
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Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017  2016

Verksamhetsintäkter     12 621    15 055      13 582     12 272             

Ändamålskostnader    -14 433    -15 671     -14 835          -9 709

Insamlingskostnader    -2 525    -2 253     -1 918     -2 032

Administrationskostnader    -906 -834     -815     -790    

Summa kostnader    -17 864    -18 758     -17 569     -12 532

Rörelseresultat    -5 243    -3 704     -3 987     -260

Finansnetto    834  1 008      958      415

Årets resultat    -4 410    -2 696     -3 029      155

Resultat och ställning

CancerRehabFondens verksamhet bedrivs enligt stadgarna. 

Årets resultat uppvisar efter finansnettot -4 410 tkr (-2 696 tkr). 
För detaljerad ekonomisk redovisning, 

se följande resultat- och balansräkning samt noter.

Under 2019 uppgick ändamålskostnaderna 
till 81% av totala verksamhetskostnader.

fördelning 
intäkter

38%

29%

22%

7%
3% 1%

Insamling allmänheten

Stiftelser och fonder

Företagssamarbeten

Event

Medlemsavgifter

Försäljning webshop

fördelning 
kostnader

81%

5%

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

14%
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RESULTATRÄKNING   

 Not 2019  2018

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter  371 031 607 086

Gåvor 3 11 225 288 12 789 894

Bidrag 3 884 952 1 180 000

Nettoomsättning  139 658 477 810

Summa verksamhetsintäkter  12 620 929 15 054 791

   

Verksamhetskostnader 4, 5  

Ändamålskostnader  -14 433 288 -15 671 258

Insamlingskostnader  -2 525 083 -2 252 999

Administrationskostnader  -905 706 -834 190

Summa verksamhetskostnader  -17 864 077 -18 758 447

   

Verksamhetsresultat  -5 243 148 -3 703 657

   

Resultat från finansiella investeringar  

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 6 837 828 1 009 218

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0

Räntekostnader och liknande resultatposter  -4 267 -1 665

Summa resultat från finansiella investeringar  833 562 1 007 554

   

Resultat efter finansiella poster  -4 409 586 -2 696 103

   

Årets resultat  -4 409 586 -2 696 103
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BALANSRÄKNING   

   

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7  

Inventarier  0 8 707

Summa materiella anläggningstillgångar   0 8 707

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 14 586 720 17 312 962

Andra långfristiga fordringar 9 100 159 100 159

Summa finansiella anläggningstillgångar  14 686 879 17 413 121

   

Summa anläggningstillgångar  14 686 879 17 421 828

   

Omsättningstillgångar   

Varulager   

Handelsvaror  87 444 152 226

Summa varulager  87 444 152 226

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  21 034 28 500

Övriga fordringar  48 120 51 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 329 319 576 141

Summa kortfristiga fordringar  398 473 656 013

   

 

Kassa och bank  2 204 526 2 805 071

Summa omsättningstillgångar  2 690 443 3 613 309

   

Summa tillgångar  17 377 322 21 035 137
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital   

Ändamålsbestämda medel barn  250 000 750 000

Ändamålsbestämda medel vuxna  250 000 800 000

Ändamålsbestämda medel forskning  39 000 39 000

Balanserat kapital   12 208 282 15 567 868

Summa eget kapital  12 747 282 17 156 868

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  1 614 465 1 221 371

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 1 938 878 721 000

Övriga skulder  525 190 189 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 551 507 1 746 646

Summa kortfristiga skulder  4 630 040 3 878 269

   

Summa eget kapital och skulder  17 377 322 21 035 137

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Ingående balans  750 000 800 000 39 000 15 567 868

Ändamålsbestämt av givaren   250 000 0 -250 000

Utnyttjat under året  -500 000 -800 000 0 1 300 000

Årets resultat       -4 409 586

Utgående balans  250 000 250 000 39 000 12 208 282

 

 

Ändamåls-
bestämda medel 

barn

Ändamåls-
bestämda medel 

vuxna

Ändamåls-
bestämda medel 

forskning

Balanserat 
kapital
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Not 1     Redovisnings- och värderingsprinciper

CancerRehabFondens redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3), och GIVA Sveriges Styrande rikt-
linjer för årsredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.  

RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Can-
cerRehabFonden erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för med-
lemskap i CancerRehabFonden och intäktsförs det 
år medlemskapet gäller. Enligt stadgarna fastställs 
medlemsavgiften årligen av årsmötet för kommande 
verksamhetsår. Ny medlem som erlägger avgift efter 
den 31 oktober räknas som medlem för påföljande år.

Gåvor och bidrag
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de  
erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren 
för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid 
försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

CancerRehabFonden har kostnader, s.k. samkostnader, 
som är gemensamma för de olika funktionerna. 

Vanliga gemensamma kostnader är t ex IT, personal, 
telefonväxel och lokalhyra. Beskrivning av hur dessa  
fördelas finns under not 2 – Bedömningar och upp-
skattningar.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras  
till CancerRehabFondens uppdrag enligt stadgarna. 
Kostnader för administration som uppstår som en 
direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet 
räknas till ändamålskostnader. Till ändamålskostnader 
räknas även kostnader för opinionsbildande verk-
samhet. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader CancerRehab-
Fonden haft för att samla in medel från organisatio-
nens samtliga givare, dvs. såväl privatpersoner som 
företag och stiftelser. 

Administrativa kostnader
Administrationskostnader är kostnader för att admi-
nistrera CancerRehabFonden. 

Leasingkostnader
Leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasing-
avgiften inklusive första förhöjd hyra redovisas linjärt 
över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter 
och liknande poster kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redo-
visas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Skatt på årets resultat
Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverk-
samhet.

NOTER
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Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till  
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar vär-
deras till anskaffningsvärdet minskat med avskrivning-
ar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgång-
ens beräknade livslängd. 

Inventarier 3–5 år
Datorer  3 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella till-
gångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses 
ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning.

Efter det första redovisningstillfället värderas kort-
fristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Eget kapital
CancerRehabFondens balanserade kapital kan fritt 
disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål.

Skuld för beslutade, ej utbetalda bidrag
I de fall CancerRehabFonden fattat beslut om utbetal-
ning av bidrag och meddelat mottagaren, men inte 
verkställt utbetalningen, redovisas detta belopp som 
en kortfristig skuld.

CancerRehabFonden betalar ej ut bidrag direkt till 
privatpersoner utan bidraget betalas mot faktura  
till CancerRehabFondens samarbetspartners för 
ändamålet, dvs rehabaktörerna, resebyrån som bokar 
återhämtningsresor och idrottsklubbar. Detta tillväga-
gångssätt garanterar att beviljade bidrag används för 
de ändamål som avsetts.

Not 2     Uppskattningar och bedömningar
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BALANSRÄKNINGEN

Samkostnader fördelas på respektive funktion via för-
delningsnycklar, och utvärderas årligen vid behov.

Balansräkningen innehåller inte några tillgångar eller 
skulder som är baserade på väsentliga källor till  
osäkerhet eller uppskattningar på balansdagen.
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Gåvor som redovisats i resultaträkningen    2019 2018

a) Insamlade medel   

Allmänheten      4 818 902 6 477 254

Företag     3 627 896 3 495 817

Externa stiftelser och fonder     2 778 491 2 816 824

Summa gåvor (a)      11 225 288 12 789 894

  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  

b) Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört)  

Annonser och marknadsföring     1 260 000 1 553 472

Konsulttjänster     427 021 145 000

IT-tjänster     138 375 134 925

Summa gåvor (b)      1 825 396 1 833 397

  

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt  

c) Insamlade medel  

Externa stiftelser och fonder     866 338 1 180 000

Summa bidrag (c)      866 338 1 180 000

  

Totala insamlade medel består av följande:  

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)    11 225 288 12 789 894

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)    1 825 396 1 833 397

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c)    866 338 1 180 000

Summa insamlade medel     13 917 022 15 803 291

  

Offentliga bidrag som redovisats som intäkt  

d) Offentliga bidrag  

Vinnova     18 614 0

Summa offentliga bidrag (d)     18 614 0

Not 3     Insamlade medel
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Not 4     Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
 

 

Medeltalet anställda   2019  2018                

  

CancerRehabFondens kontor 9 0 9 1

Totalt 9 0 9 1

Könsfördelning bland styrelse 

och ledande befattningshavare 2019    

 

Styrelseledamöter 8 5 8 5

Generalsekreterare 1 0 1 0

Totalt 9 5 9 5

    

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2019  2018 

Styrelse 270 000  270 000 

Generalsekreterare 1 404 758*  1 091 640 

Övriga anställda 2 727 600  2 561 239 

Totala löner och ersättningar 4 402 358   3 922 879 

 

*Kostnaden för Generalsekreterarens lön 2019 ökar jämfört med 2018 p g a kostnad för semesterersättning vid slutlön.   

 

Övriga sociala kostnader 1 320 917  1 160 024 

Pensionskostnader generalsekreterare 437 214  394 032 

Pensionskostnader övriga anställda 210 918  189 935 

Summa 1 969 049  1 743 991    

    

Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. Pensionspremier för samtliga anställda följer  

ITP-planen. Liksom för övriga anställda gäller ITP-planens pensionsvillkor även för CancerRehabFondens  

generalsekreterare. Inga särskilda förmåner utgår för övrigt till generalsekreteraren eller styrelseledamöter.

    

Ideellt arbete    

Under året har 1 (6) person arbetat ideellt för CancerRehabFonden, framför allt som stöd vid ett event. Värdet av 

dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  

Antalet 
anställda Varav män

Antalet 
anställda Varav män

Antalet på
balansdagen Varav män

Antalet på
balansdagen Varav män
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CancerRehabFonden leasar kontorslokaler samt kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  

491 tkr (470 tkr). 

  

  

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:   2019 2018

Inom 1 år    471 639 456 655

2–5 år    707 459  684 983

Summa    1 179 098 1 141 638

  

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2025-09-30 och är möjligt att förlänga till 2030-09-30.

Not 6     Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

  

    2019 2018

Utdelningar    201 996    216 019

Räntor    0 0

Realisationsresultat vid försäljningar   635 832   793 199

Summa    837 828    1 009 218

Not 7     Materiella anläggningstillgångar    

  

Inventarier    2019 2018

Ingående anskaffningsvärde    58 176    58 176

Inköp    0 0

Försäljningar och utrangeringar   0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   58 176   58 176

  

Ingående avskrivningar    -49 469    -32 592

Försäljningar och utrangeringar   0 0

Årets avskrivningar    -8 707    -16 877

Utgående ackumulerade avskrivningar   -58 176   -49 469

 

Utgående redovisat värde    0    8 707

 

Not 5     Leasing
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Specifikation av värdepapper 2019-12-31 Antal Redovisat värde  Marknadsvärde

   

Penningmarknad   

AMF Räntefond Kort 753 84 368 83 687

Nordnet Bankkonto  7 7

Summa Penningmarknad  84 375 83 694

   

Svenska obligationer (inkl. Norden)   

AMF Räntefond Lång 5 869 835 063 873 125

Norron Premium IC SEK 5 142 561 650 617 267

Öhman FRN Fond SEK A 15 363  1 664 533  1 701 476 

Summa Svenska obligationer (inkl. Norden)  3 061 246  3 191 868

   

Globala obligationer   

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond 16 402  1 637 879 1 703 368

Nordea US High Yield Bond Fund 1 082 150 000  158 828

Payden Global Short Bond Fund 7 760 780 000 788 423

Shenkman Global High Yeld Bond Fund SEK 41 366 093 390 358

Summa Globala obligationer  2 933 972 3 040 977

   

Svenska aktier (inkl. Norden)   

Carnegie Sverigefond 553 1 451 382 1 774 749

Lannebo Småbolag 6 528 437 936 834 808

Lannebo Sverige Hållbar Utdelningsfond 371 469 282 631 038

Norron SICAV Active RC 3 695 1 201 242 1 306 347

Summa svenska aktier (inkl. Norden)  3 559 842 4 546 942

   

Globala aktier   

Global Equities D SEK Distributing 20 602 2 724 398 3 479 805

Summa Globala aktier  2 724 398 3 479 805

   

Hedgefonder   

Brummer Multi-Strategy 176 397 864 430 179

Multistrategy Hedge C SEK 11 206 1 246 973 1 336 205

Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 5 535 578 051 586 627

Summa Globala aktier  2 222 888 2 353 011

   

Totalt  14 586 721 16 696 297

Not 8     Andra långfristiga värdepappersinnehav

28  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019
Assently: 7e8522434511e67321a198556c080423afc42a01d5c3628675914005dbf669411a206566449619a1fcd6cda728e37b9311d759632582b641b10d923d1af201e2



 

 

    2019 2018

Hyresdeposition SAB    100 159 100 159

Summa    100 159 100 159

Not 10     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

  

    2019 2018

Förutbetalda hyror    111 481 107 750

Upplupna intäkter    0 49 994

Övriga poster    217 838 418 397

Summa    329 319    576 141

Not 11     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

  

    2019 2018

Semesterlöner    225 766 432 188

Upplupna sociala avgifter    70 936 135 793

Övriga poster    1 254 805 1 178 665

Summa     1 551 507 1 746 646

Not 12     Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

CancerRehabFonden har mottagit stiftelsemedel från bland annat Gålöstiftelsen, vilka är ändamålsbestämda för 

återhämtningsresor för barn.

 

Fr.o.m. mars 2020 har spridningen av coronaviruset påverkat hela samhället och därmed även CancerRehab-

Fonden. Det är i nuläget oklart hur givandet från företag, privatpersoner och stiftelser kommer att påverkas på 

längre sikt.

Not 9     Andra långfristiga fordringar
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Vi somftiretriider CancerRehabFonden riktar ett,ttarmt tack till alla som bidrar

till ,udr erksambet. Vi gi)r tdrt ltterstafdr att anoiinda CancerRebabFondens

resurser i enligbet med odrt syfte,fir att ai iiaen i fortstittningen ska kunna arbeta

fir att bjnl2a cancerdrabbade miinniskor tillbaka till liaet genom rebabilitering.
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Revisionsberittelse
Till ersmiitet i CancerRehabFonden, org.nr 8o2oo8-3534

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfirt en revision av arsredovisningen ftir CancerRehabFonden ftir ir zorg. Ftireningens Srsredovisning
ingflr pfl sidorna r5-3o i detta dokument.

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
visentliga avseenden rdttuisande bild av liireningens finansiella stdllning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat ftir eret enligt arsredovisningslagen. Ftirualtningsberattelsen Ar fiirenlig ned
irsredovisningens iivriga delar.

Jag tillstyrker ddrftir att arsmiitet faststeller resultatrdkningen och balausrdkningen ltir liireningen.

Grundfor uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Reursorns ansuar.

Jag dr oberoende i fdrhlllande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ttvrigt full&tort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag aDser att de revisionsbevis jag har inhamtat lir tillrackliga och dndamilsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Annan information dn 6r sre douisning en

Det ar styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret fiir den andra informationen. Den andra informationen
bestir av verksamhetsberdttelse (men innefattar inte ersredovisningen och min revisionsberdttelse avseende
denna).

Mitt uttalande avseende Srsredovisningen omlattar inte denna information och jag giir inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av irsredovisningen dr det mitt ansvar att lesa den information som identifieras
ovan och iivervdga om informationen i vdsentlig utstrdckning dr oftirenlig med flrsredovisningen. Vid denna
genomging beaktarjag dven den kunskap jag i tivrigt inhdmtat under revisionen samt bedtimer om informationen
i iiwigt verkar innehilla viisentliga felaktigheter.

Om jag, baserat pi det arbete som har utfijrts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehiller en viisentlig felaktighet, trjag skyldiga att rapportera detta. JaB har inget att rapportera
i det avseendet.

Sty relsens och g eneralsekreterarens ansuar
Det er styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret ftir att irsredovisningen upprettas och att den ger en
rdttvisande bild enli6 irsredovisningslagen. Styrelsefl och generalsekreteraren ansr arar iiven fiir den interna
kontroll som de bed6mer dr nddviindig ftir att upprdtta en ersredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi misstag.

Vid upprettandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren ftir bediimningen av
Iiireningens ftirmiga att fortsdtta verksamheten. De upplyser, ndr si iir tilldmpligt, om fiirhAllanden som kan
piverka ftirmtgan att fortsetta verksamheten och att anvanda antagandet om fodsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera ftireningen, upphtira
med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gttra nagot av detta.
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Reursorns onsuor

Jag har att utfiira revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mil ?ir att uppnfl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
v?isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi misstag. Rimlig siikerhet iir en htig grad av
sdkerhet, men 6r ingen Baranti Iiir att en relision som utlitrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptacka en viisentlig felaktighet om en sadan finns. F'elaktigheter kan uppste pa grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara vesentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvintas
piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professionellt omdtinre och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bediimerjag riskerna fiir vdsentliga felaktigheter i iirsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pe misstag, utformar och utftir granskningsiitgiirder bland annat utiliAn dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som ir tillrdckliga och iindamilsenliga fiir att utgtira en grund fttr mina uttalanden.
Risken ftir att inte upptacka en v:isentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter er h6gre dn ftir en vdsentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning.
avsiktliga utelimnanden, felaktig information eller esidosattande av intern kontroll.

. skaffarja8 mig en ftirstielse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse ftir min revision fiir
att utforma granskningsetgerder som er liimpliga med hiinsyn till omstendigheterna, men inte fitr att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utverderarjag limpligheten i de redovisniogsprinciper som anvhnds och rimligheten i styrelsens och
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.

. drarjag en slutsats om ldrnpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren anvander anta8andet om fortsatt
drift vid uppriittandet av irsredovisningen. Jag drar ocksd en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana hdndelser eller
fiirhillanden som kan leda till betydande Mvel om ftireningens fiirmiiga att fortsdtta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en vesentlig ostkerhetsfaktor, mdstejag i revisionsberattelsen fista
uppmirksamheten pl upplysningarna i Srsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om
sidana upplysningar iir otillrdckliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi
de relisionsbevis som inhdmtas fram till datumet Iiir rerisionsberettelsen. Dock kan framtida hdndelser eller
fiirhillanden gtira att en ltirening inte lengre kan fortsetta verksamheten.

. utvarderarjag den tivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hhndelserna pi ett
sett som ger en rett!isande bild.

Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpuDkten
fiir den. Jag meste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalande

Utiiver min revision av arsredovisningen harjag aven utfitrt en revision av sty,relsens fitrvaltning ftir
CancerRehabFonden ftir ar 2019.

Jag tillstl,rker att irsmtitet beviljar styrelsens ledamt ter ansvarsfrihet Iiir rikenskapsiret.

Grund Jdr uttalande
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reuisorns onsucr. Jag dr oberoende i fiirhillande till ltireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i itvrigt
fullgiort mitt )Tkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Ja8 anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir tillreckliga och indamtlsenliga som grund liir mitt uttalande.

Styrelsens ansuar

Det er stlrelsen som har ansvaret fiir fiirvaltningen.

Reukorns ansuar

Mitt m6l betrdffande revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om nlgon styrelseledamot i naSot vesentliSt
avseende fiiretagit n:igon etgerd eller Kjort sig skyldig till n[gon ftirsummelse som kan fiiranleda
ersiittningsskyldighet mot fiireningen.

Rimlig sakerhet er en hiig grad av sdkerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utftirs enli6 god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppthcka atgerder eller Iiirsummelser som kan ftiranleda
ersdttningsskyldighet mot ftireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnderjag professionellt omdiime och har en
professionellt skeptisk instillning under hela revisionen. Cranskningen av ftirvaltningen grundar sig frdmst p?i

revisionen av r5,kenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgarder som utftirs baseras pi min professionella
bediimning med utgiingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebar att jag fokuserar granskningen pi sidana
etgerder, omraden och fiirhillanden som dr vdsentliga ftir verksamheten och d6r avsteg och iivertredelser skulle
ha sdrskild betydelse fiir fiireningens situation. Jag ger igenom och prtivar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna et8arder och andra fiirhillanden som dr releYanta ftir mitt uttalande orn ansvarsfrihet.

Stockholm den 29 april 2o2o

Erik Albenius
Aukoriserad revisor

3av3



Assently: 7e8522434511e67321a198556c080423afc42a01d5c3628675914005dbf669411a206566449619a1fcd6cda728e37b9311d759632582b641b10d923d1af201e2



ERIKSBERGSGATAN 10A, 114 30 STOCKHOLM
TELEFON: 08-522 001 00

CANCERREHABFONDEN.SE

Assently: 7e8522434511e67321a198556c080423afc42a01d5c3628675914005dbf669411a206566449619a1fcd6cda728e37b9311d759632582b641b10d923d1af201e2



Följande handlingar har undertecknats den 23 april 2020
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Årsredovisning 2019
CancerRehabFonden.pdf
(1077603 byte)
SHA-512: 8847d3119c095947f18677e9dbf5fe18d56ad
102a4f9f25df127b499a73baa640d9c3ff581d8a0c13aa
bd6ce7ed989a9fd7450346d4bb021ba6e6634afc044c7

Lars Magnus Sjölund
magnus@dabadoc.se 195710017913
83.249.76.24
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-16 11:00:45 (CET)

Kenth Nauclér
kenth@naucler.org 195204247232
95.197.21.101
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 10:21:28 (CET)

Kjell Gustav Bergfeldt
kjell.bergfeldt@skandion.se 195306197210
46.39.114.77
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 17:16:06 (CET)

Viola Gad
viola.gad@gmail.com 198709090685
194.15.212.33
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-23 14:28:47 (CET)

Lise Viktoria Tormod Malmberg
lise.tormod@cordial.se 198104148906
80.70.148.5
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 11:13:22 (CET)

Henrik Steinbrecher
henrik.steinbrecher@comhem.se 195804150273
95.202.126.210
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-14 17:54:22 (CET)

Olof Söderberg
olle@lido-cdl.se 194909071732
151.177.1.67
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 10:16:24 (CET)

Zingmark Karin
karin@karinzingmark.com 197404170040
85.226.240.24
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 15:58:14 (CET)

Sida 1 av 2



Anna Pia Elisabeth Watkinson
pia.watkinson@cancerrehabfonden.se 196111241961
94.127.39.4
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-06 10:17:24 (CET)

Årsredovisning 2019 CancerRehabFonden
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
7e8522434511e67321a198556c080423afc42a01d5c3628675914005dbf669411a206566449619a1fcd6cda728e37b9311d759632582b641b10d923d1af2
01e2

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 2 av 2




