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Generalsekreteraren har ordet
Vårt arbete är viktigare än någonsin
När jag tänker tillbaka på vad året 2016 har inneburit
för CancerRehabFonden så minns jag det som året då
organisationen tog klivet framåt och ökade sin kännedom
bland allmänheten.
Vi har effektiviserat vårt arbete för att få in fler givare
och gåvor, så att vi kan hjälpa fler cancerdrabbade med
rehabilitering. Som ett led i detta har vi bland annat
genomfört kampanjer med fokus på att cancer berör hela
familjen och att cancer lämnar ärr i både kropp och själ.
CancerRehabFonden har synts allt mer i media
under året - i tv, radio och tidningar. I januari släpptes våra
nya filmer där kända sport- och hälsoprofiler öppet inför
kameran berättade om sin cancer. Två av våra ambassadörer
medverkade även i Tv4:s ”Malou efter 10”, vilket fick
en stor genomslagskraft och många cancerdrabbade
kontaktade oss efter programmet.
Våra insamlade medel fortsätter att öka och vi ser att
allt fler givare väljer att skänka pengar via Swish, eller
genom egna insamlingar och initiativ på Facebook. Även
insamlade medel från stiftelser och fonder har ökat och vi
har fått in nya sponsorer.
Årets stora nyhet var lanseringen av Tillbaka till
livet-armbandet, som tagits fram till förmån för
CancerRehabFonden. Armbandet har blivit mycket
populärt och vi är oerhört tacksamma för att så många har
velat stötta och bidra till vår verksamhet genom att köpa
och bära armbandet.
I takt med att kännedomen ökar om CancerRehabFonden så ökar även antalet ansökningar vi får in. Vi har
en väntelista till våra rehabveckor och vi märker av en
mycket stor efterfrågan på cancerrehabilitering.

Var tionde minut drabbas någon i Sverige av
cancer och en av tre insjuknar någon gång i livet i en
cancersjukdom. Samtidigt överlever allt fler cancer, vilket
innebär att behovet av rehabilitering ökar - därför är
CancerRehabFondens arbete viktigare än någonsin.
Vi vill att våra rehabiliteringsprogram ska svara mot de
olika behov som finns och därför ser vi kontinuerligt över
innehållet i programmen och hur vi kan utveckla dem.
Nytt för 2016 var att vi anordnade en rehabvecka
specifikt för kvinnor med gyncancer, vilket blev mycket
uppskattat av deltagarna. Vi är noga med kvalitén på våra
rehabprogram och därför leds de alltid av legitimerad
personal. I vår enkätutvärdering av rehabveckorna 2016,
som skickades till alla deltagarna, fick vi oerhört fina
resultat. Enkätsvaren visade tydligt att våra rehabveckor har
en mycket positiv effekt både på deltagarnas fysiska och
psykiska hälsa.
Jag vill rikta ett stort tack till alla
som stöttat CancerRehabFonden
under 2016! Det är tack vare
er som året har kunnat bli så
framgångsrikt och vi har kunnat
hjälpa cancerdrabbade barn och
vuxna tillbaka till livet. Tack till
givare, sponsorer och stiftelser
som bidragit ekonomiskt, och
tack till våra samarbetspartners
som har bidragit med kunskap
och engagemang.

Eva Hansen
Generalsekreterare CancerRehabFonden
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Vision och mål
CancerRehabFondens vision är att alla cancerdrabbade ska kunna
få rehabilitering. Vår målsättning är att kunna hjälpa alla de som
ansöker om cancerrehabilitering hos oss.
Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest,
är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen.
Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt
och psykisk, men sjukvårdens resurser räcker inte till för det.
Därför behövs CancerRehabFonden
- vi hjälper cancerdrabbade människor tillbaka till livet.
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Årsredovisning
Styrelsen får härmed avge förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2016
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.
Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen,
det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter
en cancersjukdom är det många som känner oro och
ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma
tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering
kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt
och psykiskt. Vårdens resurser räcker inte till för
rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas
av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är
CancerRehabFondens arbete så viktigt.
Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse
på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och
legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a.
fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt
samt verktyg för att hantera ångest och stress.
CancerRehabFonden bekostar även återhämtningsresor
för familjer med cancerdrabbade barn och ger bidrag till
tekniska hjälpmedel som kan underlätta för cancersjuka
barn.
Vi är måna om att våra rehabiliteringsprogram ska vara
av högsta möjliga kvalité och vi utgår därför från det
nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits
fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Utifrån
detta har vi tagit fram riktlinjer för vår rehabverksamhet
och dess programinnehåll såsom kostråd, motion, samtal
och information.
Det finns en mycket stor efterfrågan på våra rehabveckor
och för att kunna hjälpa alla de som ansöker hos oss är vi
beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.
CancerRehabFonden är helt fristående från andra
cancerorganisationer och får inga statliga bidrag. Ju fler
som stöttar vår verksamhet, desto fler cancerdrabbade kan
vi hjälpa tillbaka till livet.

Väsentliga händelser under året
Hjälp till vuxna
CancerRehabFonden finansierar rehabiliteringsprogram för
cancerdrabbade på fem olika rehabiliteringscenter runt om
i Sverige. Under 2016 har vi kunnat erbjuda 298 personer
cancerrehabilitering i form av en vistelse på en rehabvecka,
vilket är en ökning med ca 5 % jämfört med året innan
(283 st). Under 2016 samarbetade CancerRehabFonden
med följande rehabaktörer:
Frötuna Gård & Retreat
Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal
som bedrivs på Frötuna Gård & Retreat utanför Uppsala.
Under 2016 genomfördes 5 program varav ett program
specifikt riktat till bröstcancerdrabbade.
Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären
Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal
som bedrivs på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären, i
Solna. Under 2016 genomfördes 9 program, varav två
program specifikt riktade till unga med cancer, två program
för kronisk cancer, ett program för män, ett program för
gyncancer och ett för mun- och halscancer.
Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg
Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal
som bedrivs på Mössebergs Kurort i Falköping. Under
2016 genomfördes 7 program, varav tre program specifikt
riktade till bröstcancerdrabbade.
Lydiagården
Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal
som bedrivs på Lydiagården i Höör i Skåne. Under 2016
genomfördes 2 program.
Foodpower
Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal
som bedrivs på Österlen i Skåne. Under 2016 genomfördes
4 program för cancerdrabbade kvinnor.
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Hjälp till barn och ungdomar under 18 år
CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för
familjer där ett barn har eller har haft cancer. Resan beställs
via en resebyrå som CancerRehabFonden har avtal med. Vi
ger även bidrag till tekniska hjälpmedel för cancerdrabbade
barn, som till exempel en dator.
Under 2016 har vi kunnat bevilja återhämtningsresor till
24 familjer samt gett bidrag till tekniska hjälpmedel till
7 barn, vilket kan jämföras med förra årets 10 resor och 5
hjälpmedel. Vi har kunnat utöka vårt stöd för familjer med
cancerdrabbade barn tack vare bidrag från stiftelser.
När ett barn blir sjukt i cancer påverkas även familj och
omgivning, både känslomässigt och socialt. Rädsla, obehag
och ledsamhet är bara några av de känslor barnet och
dess familj kan känna under sjukdomstiden. Familjerna
påverkas även ekonomiskt, då långa behandlingsperioder
kan innebära sänkt eller utebliven inkomst för föräldrarna.
CancerRehabFonden bekostar därför återhämtningsresor
för att ge familjer med cancerdrabbade barn en chans att
resa iväg, samla ny kraft och få tänka på någonting annat
än sjukdom.
Kvalitetssäkrad cancerrehabilitering
CancerRehabFonden har riktlinjer som innebär att
ansvarig personal på samtliga rehabprogram ska vara
legitimerad. Våra program utgår från det nationella
vårdprogrammet för cancerrehabilitering som tagits fram av
Regionala Cancercentrum i samverkan. Vi gör regelbundet
besök hos rehabaktörerna för att säkerhetsställa kvalitén
och samtala både med ansvarig personal och med
deltagarna.
Genom att inhämta information från vården håller vi oss
uppdaterade kring de senaste rönen inom cancerrehabilitering. Vi för en nära dialog med sjukvården och
kan därmed fånga upp signaler på de olika behov som
finns. Exempelvis har detta lett till att vi under 2016
anordnade en temavecka för gyncancer och en för munoch halscancer.
Utvärdering av vår cancerrehabilitering
Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och
därför har vi skickat ut en enkätundersökning till alla de
som deltagit på en rehabvecka 2016. Enkätsvaren har varit
mycket positiva och intygar att rehabiliteringen har en
positiv påverkan både på den fysiska och psykiska hälsan
hos deltagarna. 99 % har svarat att de skulle rekommendera
CancerRehabFonden till andra.

Resultat av utvärderingar från
rehabdeltagare under år 2016

Har ditt deltagande i CancerRehabFondens rehabvecka haft
en positiv påverkan på din
psykiska hälsa?

Har ditt deltagande i CancerRehabFondens rehabvecka haft
en positiv påverkan på din fysiska
hälsa?

På CancerRehabFondens rehabvecka ges verktyg och metoder för
fysisk och psykisk återhämtning.
Anser du att dessa verktyg och
metoder kan hjälpa dig att
hantera din livssituation?

Skulle du rekommendera
CancerRehabFonden till andra?
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Marknad och kommunikation

Under 2016 har CancerRehabFonden arbetat systematiskt
med varumärkesutveckling och att öka kännedomen om
organisationen. Detta för att vi ska kunna få in fler givare
och gåvor, så att vi kan hjälpa alla de som ansöker om
rehabilitering hos oss.
Hemsida och sociala medier
CancerRehabFondens arbete med att öka kännedomen om
organisationen har gett resultat. Under 2016 ökade trafiken
till www.cancerrehabfonden.se med 83,5 % jämfört med
föregående år. I genomsnitt har hemsidan haft ca 6600
sessioner (besökstillfällen) per månad.
CancerRehabFonden finns även på Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn, Youtube och MyNewsdesk. På Facebook
hade vi i slutet av december 5690 följare, vilket är en
ökning med 80 % jämfört med tidigare år. Även vårt
Instagramkonto har ökat och vi hade i december ca 1100
följare, vilket kan jämföras med 270 följare i februari.
Nyhetsbrev
Kvartalsvis under år 2016 har medlemmar och givare fått
digitala nyhetsbrev från CancerRehabFonden. Nyhetsbreven skickas ut för att hålla givarna uppdaterade kring
vad som händer inom organisationen och för att
uppmuntra till fortsatt engagemang.
Informationsmaterial
Under året har nytt informationsmaterial tagits fram: en
testamentesguide för givare, en företagsguide, samt två nya
broschyrer – en för givare och en för cancerdrabbade som
ansöker om vår hjälp.

TV, tidningar, radio
Under 2016 har CancerRehabFonden synts i flera mediala
sammanhang, exempelvis har organisationen synliggjorts
via reklamfilmer som visats på TV4. SF Media har under
året hjälpt oss med omfattande reklamutrymme för våra
filmer.
CancerRehabFondens ambassadörer Katarina Hultling
och Lotta Gray intervjuades i ”Malou efter 10” på Tv4 i
februari där de pratade om livet efter cancer.
CancerRehabFonden har utöver detta även synts med
annonser och artiklar i olika tidningar.
Generalsekreterare Eva Hansen har intervjuats i radio P4
och radio P1 om behovet av cancerrehabilitering.
Under 2016 tog vi för första gången fram radioreklam,
i samarbete med Interflora, och vi fick stor hjälp av MTG
radio med utrymme för radiospottar.
Den 14 oktober medverkade CancerRehabFonden i en
Facebook live-sändning från magasinet SOLO, på temat
”Vi måste våga prata om cancer”.
Kampanj
I januari 2016 lanserades CancerRehabFonden nya
filmer där OS-medaljören Anette Norberg, chefredaktören
Pamela Andersson och sportjournalisten Katarina Hultling
berättar om sin cancer. Filmerna togs fram pro bono av
reklambyrån DET och fotograf Peter Hoelstad. Syftet var
att uppmärksamma vikten av rehabilitering under och efter

Foto: Folio Bildbyrå

Foto: Familjen Selander

Annonser
CancerRehabFonden har synliggjorts genom pro bono
annonser i ett flertal större tidningar under året. Vissa
annonser har skapats inhouse och andra pro bono av

kommunikationsbyrån DET. Vi har även ökat vår
digitala annonsering, vilket till stor del har skötts
inhouse men också via våra samarbetspartners.
CancerRehabFonden syntes även under 2016 på Svenska
Dagbladet familjesidor med minnesannonser. Vidare har
Wallstreet Media, en av branschens ledande aktörer inom
utomhusmedia, hjälpt CancerRehabFonden med mediautrymme på digitala utomhusskyltar i Göteborg, Malmö
och Stockholm.

”Det var av stor betydelse för Hillevi att få byta miljö och tillsammans med
sin familj vistas på en gård vid havet. Resan var ytterst meningsfull för oss
alla, och satte verkligen guldkant på vår sommar. Vi är mycket tacksamma.”

”Jag kan bara säga STORT TACK för en fantastisk vecka. Den gjorde så gott.
Bara det att prata med personer som vet exakt vad man menar, utan att
behöva förklara. Som talar samma språk. Bara det gjorde allt så enkelt.”

- Familjen Selander med Hillevi, 3 år, fick en återhämtningsresa under 2016.

- Marie, rehabdeltagare 2016
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cancer, samt att öka kännedomen kring CancerRehabFondens arbete och varumärke. På Swedish Content
Awards i Stockholm blev DET årets pristagare inom
kategorin ”Ideellt” för sitt arbete med kampanjen.
I augusti lanserades en kampanj som belyste hur
CancerRehabFondens arbete kan hjälpa såväl de som
drabbats av cancer som de som står bredvid. Kampanjen
bestod av bilder på barn med citat. Syftet var att visa
hur cancer påverkar omgivningen när någon i familjen
insjuknar - vuxen som barn. Vår samarbetspartner
Wallstreet Media gav kampanjen utrymme på digitala
utomhusskyltar i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Kampanjen syntes även på storbildsskärmar i centrala
Stockholm.
Under hösten arbetade CancerRehabFonden intensivt
med att färdigställa kampanjen ”När ärren bleknat finns
såren kvar” som lanserades i november. Kampanjen belyste
de själsliga ärr som cancer lämnar och uppmärksammade
allmänheten på behovet av cancerrehabilitering. De fyra
personer som medverkade i annonserna har själva haft
cancer och visade på bilderna upp sina fysiska ärr.
Annonserna spreds via digital annonsering och i
tidningar. Wallstreet Media gav kampanjen utrymme på
digitala utomhusskyltar i Göteborg, Malmö och
Stockholm. Kampanjen syntes även på storbildsskärmar i
centrala Stockholm. En kampanjfilm spelades in och
planerades att lanseras i januari 2017.
Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning är en viktig del hos
CancerRehabFonden och personalen håller sig uppdaterad
om utvecklingen i branschen genom att bland annat gå
på seminarier eller kurser. Under 2016 har personalen
t.ex. deltagit på seminarier om digital marknadsföring,
Världscancerdagen, seminarium om barncancer samt
informationsseminarium hos Svensk Insamlingskontroll.
Nya ambassadörer
Moa Lignell, låtskrivare, producent och artist, blev den
5 februari ny ambassadör för CancerRehabFonden. Moas
önskan är att tillsammans med andra ta ett krafttag och
öka möjligheten till en högre livskvalitet och bättre vardag
för cancerdrabbade.
Den 1 november blev även Kristin Kaspersen ny
ambassadör. Kristin är en välkänd tv-profil, författare och
föreläsare och vill med sitt ambassadörskap vara med och
förmedla hur viktigt det är för cancerdrabbade att få hjälp
och stöd efter behandlingen.

Insamling

Under 2016 har CancerRehabFonden fortsatt att utveckla
sitt insamlingsarbete och de totala intäkterna har ökat
jämfört med föregående år.
Allt fler givare väljer att skänka pengar via Swish, eller
genom egna insamlingar via BetterNow eller på Facebook.
Även insamlade medel från stiftelser och fonder har ökat
och vi har fått in nya sponsorer.
Event
CancerRehabFonden arrangerade under 2016 ett
flertal evenemang för ökad insamling såväl som ökad
varumärkeskännedom.
Den 9 mars delades CancerRehabFondens Journalistpris
ut för sjunde året i rad. Evenemanget möjliggjordes
genom samarbete med ett flertal sponsorer där
Restaurangakademien var huvudsponsor. Priset gick till
Fabian Bolin för hans gripande blogg ”War on cancer”.
Den 25 maj arrangerade vi för första gången en golfdag.
Drygt hundra deltagare, sponsrande företag, golfproffs och
kända profiler deltog och tillsammans samlade de in över
500 000 kronor.
CancerRehabFonden deltog den 17 september på
Interfloradagen för att informera om samarbetet med
Interflora.
Under året har även flera privata insamlingsevent
arrangerats till förmån för CancerRehabFonden, till
exempel:
Representanter från CancerRehabFonden närvarade den
5 maj vid Poker Run i Västerås, en privat insamling som
genererade 119 000 kronor till CancerRehabFonden.
I oktober anordnade Fågelbro Golf och Country Club
i samarbete med Shopen golftävlingen ”Pro´s Prize” till
förmån för CancerRehabFonden och samlade in 18 600
kronor.
Den 10 november hölls en insamlingsgala i Luleå som
arrangerades till förmån för CancerRehabFonden och drog
in 19 000 kronor.
I samband med rekryteringsbolaget Dreamworks
10-årsjubileum i november samlade företaget
in 53 550 kr till CancerRehabFonden.

”Min önskan är att fler ska bli medvetna om CancerRehabFondens
viktiga verksamhet som bidrar till att fler cancerdrabbade får
tillgång till den rehabilitering de behöver.”

"Jag vill som ambassadör för CancerRehabFonden vara med och
förmedla hur enormt viktigt det är för cancerdrabbade att få hjälp
och stöd efter behandlingen."

- Moa Lignell, ambassadör för CancerRehabFonden

- Kristin Kaspersen, ambassadör för CancerRehabFonden
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Stiftelser och ansökningar
CancerRehabFonden ansökte under 2016 om medel från
ett flertal stiftelser. Bland annat fick vi fondmedel från
Gålöstiftelsen, Harry och Elsa Gabrielssons stiftelse och
Stiftelsen Rapunzel vs. Cancer.
Webshop
CancerRehabFonden tog under 2016 fram ett eget
armband som lanserades i slutet av oktober. Tillbaka till
livet-armbandet går att beställa i CancerRehabFondens
webshop och har snabbt blivit en framgång. Intäkten från
armbanden bidrog till ökningen av den totala intäkten
under 2016.
Sponsorpartners
CancerRehabFonden har under 2016 utökat sina
sponsorsamarbeten med flera stora aktörer, bland annat
Wallstreet Media som stöttat oss med utrymme på digitala
utomhusskyltar.
Samarbetet med Interflora har fortsatt och
CancerRehabFondens Tillbaka till livet-armband har
sålts i ett flertal Interflorabutiker. CancerRehabFondens
personal har medverkat i flera inspirationskvällar för lokala
återförsäljare och har då presenterat armbandet. Inför
jul tog Interflora även fram en ny julgrupp, som en del i
samarbetet med CancerRehabFonden.

Finansiella instrument

Målsättningen med CancerRehabFondens
kapitalförvaltning är att uppnå en etisk och långsiktigt god
värdestegring av kapitalet till en kontrollerad risk samt
en direktavkastning som uppfyller CancerRehabFondens
mål i den årliga budgeten. Förvaltningen av
CancerRehabFondens värdepappersdepå har lagts ut på
extern part och regleras i placeringspolicyn vilken ses över
en gång om året samt vid behov.

Den största delen av CancerRehabFondens intäkter
kommer fortfarande från traditionella insamlingsbrev och
telemarketing, men intäkter från Swish, egna insamlingar
och försäljning av varor ökar konstant.
Medlemsintäkterna har ökat under 2016, detta pga en
höjning av medlemsavgiften från 250 kr till 350 kr.
Intäkter från stiftelser och fonder har fördubblats genom
att CancerRehabFonden har erhållit gåvor och bidrag från
fler stiftelser än tidigare. I de fall CancerRehabFonden
har fått villkorade bidrag från stiftelser och fonder så har
villkoren uppfyllts under året och hela utbetalningen har
kunnat intäktsföras.
Intäkterna från CancerRehabFondens
företagssamarbeten ligger i nivå med 2015, men
att öka företagssamarbeten är i fokus inför det
närmsta året. CancerRehabFonden har även många
företagssamarbetspartners som bidrar med pro bonotjänster snarare än intäkter. Dessa tjänster har inte
redovisats i resultaträkningen då de inte direkt kan
hänföras till intäkter utan har snarare utgjort en minskad
kostnad. CancerRehabFonden skulle inte använt sig av
dessa tjänster om de inte varit kostnadsfria och de fanns
inte med i budgeten.
Ändamålskostnaderna ökade jämfört med föregående år
och uppgick till 77 % (76 %) av den totala kostnadsmassan.
Ökningen av ändamålskostnaderna står helt i paritet med
det ökade givandet.
Årets administrations- och insamlingskostnader har
minskat jämfört med föregående år och i relation till de
totala kostnaderna uppgick de till 23 % (24 %).

Diagram över Verksamhetsintäkter 2013-2016

Resultat och ställning

CancerRehabFonden hade inför 2016 budgeterat med ett
rörelseresultat på -2 000 tkr, men tack vare återhållsamhet
av kostnader och ett ökat givande under framför allt de
sista 4 månaderna, så landade rörelseresultatet på -260 tkr.
Tack vare det finansiella resultatet från värdepappersdepån
så slutade 2016 med ett positivt tillskott på 155 tkr till det
balanserade resultatet.
Under 2014 pågick ett förnyelse- och förbättringsarbete
inom organisationen och som ett led i detta köptes ett nytt
CRM-system in. Det systemet implementerades under
2015 och möjliggjorde en utveckling i insamlingsarbetet
som resulterade i att intäkterna ökade med 41 % från 2014.
Under 2016 har detta arbete fortsatt och intäkterna har
ökat med ytterligare 15 % från 2015.
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Övrig icke finansiell information

CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och
Unionen. Vi har under 2016 utökat vår personalstyrka
med en marknad- och kommunikationsassistent. Per
den sista december 2016 var åtta personer anställda på
CancerRehabFonden.
Kanslipersonalen har i september haft två
planeringsdagar för att utvärdera och utveckla
verksamheten. Personalen har under året
kompetensutvecklats bl.a. genom att delta i kurser och
seminarier.
CancerRehabFonden har ett dokumenterat systematiskt
arbetsmiljöarbete som syftar till att främja en god
arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Medlemmar

CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och per
december 2016 hade vi 1896 st (2665 st) betalande
medlemmar.

Förvaltning
Styrelse
Under 2016 hade CancerRehabFondens styrelse 8 stycken
protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa hade styrelsen
tillsammans med kansliet 2 stycken arbetsmöten.
Magnus Sjölund, Director Bright Group Sweden AB, är
ordförande i CancerRehabFondens styrelse och Kenth
Nauclér, f.d. förbundsordförande i Arbetsgivaralliansen, är
vice ordförande. I samband med årsmötet 2016 valdes Lise
Tormod in som ny ledamot och Axel Brattberg avgick.
Övriga medlemmar i styrelsen består av Kjell Bergfeldt,
Helena Bucht, Charlotte Aschberg, Bengt Bengtzon,
Elisabeth Andersson, Janos Pataky (suppleant), Anna
Spendrup (suppleant) och Ulrica Franzén (suppleant). Till
valberedningen nyvaldes Fanny Sachs och Anne Wolf,
och avgick gjorde Matilda Jönsson och Anna Iwarsson. I
valberedningen ingår även Magnus Gustafsson. Till revisor
nyvaldes Erik Albenius och revisorssuppleant Elin Götling
från PWC, Thomas Lönnström och Jens Karlsson avgick.
Värdeord
CancerRehabFondens värdeord är engagemang och omtanke.
Både organisationens styrelse och personal har varit med
och valt värdeorden, som speglar CancerRehabFonden ur
samtliga perspektiv.

90-konto och Svensk Insamlingskontroll
CancerRehabFonden har ett 90-konto och Svensk
Insamlingskontroll 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 Insamlingskontroll.
90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa
insamlingsorganisationer.
FRIIs kvalitetskod
CancerRehabFonden är medlem i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som
arbetar för etisk och professionell insamling. FRII tillämpar
en kvalitetskod för insamlingsorganisationer med syftet
att öka transparensen och öppenheten inom branschen.
Kvalitetskoden granskas vartannat år och i september 2016
granskade en auktoriserad revisor CancerRehabFonden
och intygade att organisationen efterlever koden utan
anmärkning.

Framtida utveckling

Tidigare år har CancerRehabFonden lagt ner mycket
arbete på att skapa en stabil grund för organisationen.
Nu har vi uppnått det och kan istället börja jobba mer
framåtsyftande och med att utveckla insamlingsarbetet.
Vi vill i framtiden stärka vårt varumärke ytterligare, arbeta
med en fortsatt digitalisering samt fortsatt utveckling av
sociala medier och rörligt material.
Vi planerar för nya temaveckor på våra
rehabiliteringsprogram för att tillgodose de specifika
behov som finns vid olika cancerformer. För att expandera
verksamheten och för att möte upp den stora efterfrågan på
vår cancerrehabilitering planerar vi för ett samarbete med
en rehabaktör även i norra Sverige.
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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Resultaträkning			

							
Not
2016		
2015
Verksamhetsintäkter			
Medlemsavgifter						
659 550
466 121
Gåvor							
3
10 654 348
9 796 376
Bidrag								
3
484 000
350 000
Nettoomsättning							
473 758
65 707
Summa verksamhetsintäkter						
12 271 656
10 678 204
			
Verksamhetskostnader					
4, 5		
Ändamålskostnader							
-9 709 453
-7 983 209
Insamlingskostnader							
-2 032 196
-1 832 128
Administrationskostnader						
-790 234
-697 669
Summa verksamhetskostnader						
-12 531 883
-10 513 006
			
Verksamhetsresultat							 -260 227
165 198
			
Resultat från finansiella investeringar 		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar						
6
415 618
899 115
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
15
286
Räntekostnader och liknande resultatposter					
-287		
-39
Summa resultat från finansiella investeringar				
415 346
899 362
			
Resultat efter finansiella poster						
155 119
1 064 560
			
Årets resultat								
155 119
1 064 560
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Balansräkning
TILLGÅNGAR					
Not
2016-12-31
2015-12-31
			
Anläggningstillgångar 		
			
Materiella anläggningstillgångar				
7		
Inventarier							
44 976
27 660
Summa materiella anläggningstillgångar				
44 976
27 660
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav				
8
22 927 841
22 497 811
Andra långfristiga fordringar					
9
100 159
100 159
Summa finansiella anläggningstillgångar				
23 028 000
22 597 970
			
Summa anläggningstillgångar						
23 072 976
22 625 630
			
Omsättningstillgångar			
			
Varulager			
Handelsvaror								
89 798
0
Summa varulager							
89 798		
0
			
Kortfristiga fordringar 		
Kundfordringar								
59 140		
0
Övriga fordringar							
3 794
117 927
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
10
693 794
414 084
Summa kortfristiga fordringar						
756 728
532 011
					
Kassa och bank								
1 406 326
2 348 681
			
Summa omsättningstillgångar						
2 252 851
2 880 692
			
Summa tillgångar							
25 325 827
25 506 322
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 		
Not
2016-12-31
2015-12-31
			
Eget kapital 		
Balanserat kapital 							
22 882 361
22 727 242
Summa eget kapital		
22 882 361
22 727 242
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder							
477 282
681 519
Skatteskulder									
0		
0
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag			
1
330 000
234 000
Övriga skulder								
143 185
118 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
11
1 492 999
1 745 334
Summa kortfristiga skulder						
2 443 466
2 779 080
			
Summa eget kapital och skulder					
25 325 827
25 506 322
			

Förändring eget kapital

		

			
								 Balanserat kapital
Ingående balans							
22 727 242
Årets resultat 					
155 119
Utgående balans					
22 882 361

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
CancerRehabFondens redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3),
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade från föregående år.

Resultaträkningen

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap
i CancerRehabFonden och intäktsförs vid inbetalningen.
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.

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

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.

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

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid
försäljningstillfället.
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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 tex IT, personal, telefonväxel
och lokalhyra. Beskrivning hur dessa fördelas finns under
not 2 - Bedömningar och uppskattningar.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana 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 verksamhet.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader
CancerRehabFonden haft för att samla in medel. Med
insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs.
såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Administrativa kostnader
Administrationskostnader är sådana som behövs för att
administrera CancerRehabFonden.
Leasingkostnader
Leasingavtal redovisas som operationella, dvs.
leasingavgiften (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
pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

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

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt
plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade
livslängd.
Inventarier
Datorer		

3-5 år
3 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella
tillgångar 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 kortfristiga
placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in förstut-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 utbetalning
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 eller butiker som säljer hjälpmedel.
Detta tillvägagångssätt garanterar att beviljade bidrag
används för de ändamål som avsetts.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Samkostnader fördelas på respektive funktion och görs via fördelningsnycklar, vilka baseras
på varje anställds arbetstid inom respektive funktion och som utvärderas årligen vid behov.
Balansräkningen innehåller inte några tillgångar eller skulder som är baserade på väsentliga källor till osäkerhet eller
uppskattningar på balansdagen.

Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen				
2016
2015
a) Insamlade medel
Allmänheten 								
7 603 202
7 681 676
Företag									
2 049 972
1 719 700
Externa stiftelser och fonder						
1 001 175
395 000
Summa gåvor (a) tkr						
10 654 348
9 796 376
		
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
b) Insamlade medel (uppskattade belopp - ej bokfört)		
Annonser och marknadsföring						
2 759 929		
0
IT-tjänster								
134 925
134 925
Summa gåvor (b) tkr							
2 894 854
134 925
För 2015 sammanställdes ej pro-bonotjänster och därmed finns inte någon jämförelsesiffra avs tex marknad
		
Bidrag som redovisats som intäkt		
c) Insamlade medel
Externa stiftelser och fonder						
484 000
350 000
Summa bidrag (c) tkr							
484 000
350 000
		
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)				
10 654 348
9 796 376
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)
2 894 854
134 925
Bidrag som redovisats som intäkt (c)
			
484 000
350 000
Summa insamlade medel tkr						
14 033 202
10 281 301
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Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medeltalet anställda						
						
								
CancerRehabFondens kansli						
Totalt 								

2016
Antalet
anställda
7
7

Varav
män
0
0

					
Könsfördelning bland styrelse och
ledande befattningshavare					
2016
						
Antal på Varav
								
balansdagen
män
Styrelseledamöter							
8
4
Generalsekreterare							
1
0
Totalt									
9
4
					
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		
2016		
Styrelse								
276 000		
Generalsekreterare					
1 011 568		
Övriga anställda						
1 793 626		
Totala löner och ersättningar
3 081 194		
					
Övriga sociala kostnader					
Pensionskostnader generalsekreterare				
Pensionskostnader övriga anställda				
Summa							

937 337		
358 539		
95 906		
1 391 782		

2015		
Antalet
Varav
anställda
män
6
0
6
0

2015		
Antal på
Varav
balansdagen
män
8
5
1
0
9
5
2015
270 000		
846 230
1 568 119
2 684 349
985 141		
267 581		
96 614
1 349 336

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 12 (11) personer arbetat ideellt för Cancerrehabfonden, framför allt med varierande administrativa
uppgifter samt som stöd vid olika evenemang. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
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Not 5 Leasing
CancerRehabFonden leasar framför allt kontorslokaler samt datorer och
annan kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 454 tkr (447 tkr).
			
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:			
2016		
Inom 1 år								
454 319
1-5 år								
1 150 430
Summa									
1 604 749
		
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2020-09-30 och är möjligt att förlänga till 2025-09-30.

2015
446 781
1 587 608
2 034 389

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
		
									
Utdelningar								
Räntor										
Realisationsresultat vid försäljningar					
Nedskrivningar								
Återföringar av nedskrivningar							
Summa									

2016
384 138
38
31 442
0
0
415 618

2015
464 121
0
434 994
0
0
899 115

Not 7 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier								
Ingående anskaffningsvärde						
Inköp									
Försäljningar och utrangeringar							
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
		
Ingående avskrivningar							
Försäljningar och utrangeringar							
Årets avskrivningar							
Utgående ackumulerade avskrivningar					
		
Utgående redovisat värde						

2016		
30 175		
28 001
0
58 176

2015
0
30 175
0
30 175

-2 515		
0
-10 685
-13 200

0
0
-2 515
-2 515

44 976

27 660
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Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Specifikation av värdepapper 2016-12-31			
			
Penningmarknad			
AMF Räntefond Kort							
Nordnet Bankkonto		
Summa Penningmarknad
			
Svenska obligationer (inkl. Norden)			
AMF Räntefond Lång
Norron Premium IC SEK
Öhman FRN Fond SEK A
Summa Svenska obligationer (inkl. Norden)
			
Globala obligationer 		
BlueBay High Yield Corp Bond Fund SEK R
BlueBay Investment GR. Bond Fund SEK R
Nordea US High Yield Bond Fund SEK
Summa Globala obligationer
			
Svenska aktier (inkl. Norden) 		
Ålandsbanken Sverige Aktier
Didner & Gerge Aktiefond
Lannebo Småbolag
Lannebo Utdelningsfond
Summa svenska aktier (inkl. Norden)
			
Globala aktier 		
Global Equities D SEK Distributing
Summa Globala aktier
			
Hedgefonder 		
Brummer Multi-Strategy
Multistrategy Hedge C SEK
Summa Globala aktier
			
Totalt								

Antal

Redovisat värde

Marknadsvärde

24 348

2 740 913
7
2 740 920

2 737 195
7
2 737 202

8 671
5 486
11 696

1 176 023
588 439
1 233 597
2 998 059

1 245 130
601 990
1 246 346
3 093 466

217
507
2 268

300 000
782 609
300 206
1 382 815

316 921
789 123
311 006
1 417 050

14 200
905
12 920
1 680

1 534 661
1 994 052
775 494
2 098 170
6 402 377

1 598 505
2 295 445
1 055 824
2 372 636
7 322 410

35 983

4 547 768
4 547 768

4 896 973
4 896 973

585
31 721

1 326 104
3 529 798
4 855 902

1 337 943
3 517 834
4 855 777

22 927 841

24 322 878
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Not 9 Andra långfristiga fordringar

		
									
Hyresdeposition SAB							
Summa									

2016
100 159
100 159

2015
100 159
100 159

2016
103 883
427 637
162 274
693 794

2015
102 772
0
311 312
414 084

2016
480 210
150 882
861 907
1 492 999

2015
395 534
124 277
1 225 523
1 745 334

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
									
Förutbetalda hyror							
Upplupna intäkter							
Övriga poster								
Summa									

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
									
Semesterlöner								
Upplupna sociala avgifter						
Övriga poster								
Summa 								

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapets utgång
I januari 2017 hade kampanjfilmen ”När ärren bleknat finns såren kvar” premiär på TV, på SF biografer samt som
radioreklam, utomhusmedia och som tryckta annonser i olika tidningar.
I mitten av januari har en person anställts som ansvarig för företagssamarbeten i led med ett ökat fokus på detta.
Utöver den sedvanliga insamlingen har CancerRehabFonden mottagit utbetalningar från bl a ett testamente och flera
stiftelser, däribland ändamålsbestämda medel från Gålöstiftelsen vilket kommer innebära att CancerRehabFonden
ytterligare kan utöka sitt stöd för cancerdrabbade barn.
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