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Det var först när jag kom i kontakt 
med CancerRehabFonden som jag 
förstod att det fanns stöd att få.

”
BILDEN PÅ FRAMSIDAN: 
IDA, LEVER MED KRONISK ÄGGSTOCKSCANCER 

Assently: 2e4f542df1f375771503efd48d4b39d36f97c2c9c073877b10627a23afc69892ef12f5b1074add8edb29b076571a53ec3e467f7d20525ef8b4eab84b3770ac9d



Innehåll

Verksamhetsberättelse 

Generalsekreteraren har ordet  5

Det här är CancerRehabFonden  7

Vision och mål  9

Stor efterfrågan på cancerrehabilitering 10

Utvärdering av våra rehabiliteringsveckor 11

Kavlifonden  12

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelse  15

Resultat och ställning  19

Resultaträkning   20

Balansräkning  21

Eget kapital och skulder  22

Förändring eget kapital  22

Noter  23

Revisionsberättelse  31

Assently: 2e4f542df1f375771503efd48d4b39d36f97c2c9c073877b10627a23afc69892ef12f5b1074add8edb29b076571a53ec3e467f7d20525ef8b4eab84b3770ac9d



Våra givares stöd är helt  
avgörande för att fler 
cancerdrabbade ska 
kunna få rehabilitering. 

” 
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För CancerRehabFonden har pandemin under år 2020 
inneburit en del utmaningar, men den har också lett till att 
vi utvecklat vår verksamhet. Som ett komplement till våra 
rehabveckor med fysiska träffar tog vi fram digitala rehab-
program, så att de som tillhörde riskgrupper skulle kunna 
delta i rehabilitering på ett säkert sätt. 

I maj beviljades CancerRehabFonden bidrag från Tillväxt-
verket och samtliga 6 medarbetare var korttidspermitterade 
med 40 % under perioden maj–augusti. Ett planerat golfevent 
i juni fick avbokas och många planerade träffar med poten-
tiella företagssponsorer fick skjutas upp. 

Tre av vårens rehabprogram fick ställas in på grund av  
Covid-19, men alla deltagarna erbjöds istället plats längre 
fram. Jag känner mig stolt över att vi trots allt lyckades 
genomföra majoriteten av våra program och kunde fortsätta 
hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet. Sjukdomar tar inte 
paus för att en ny tillkommer och behovet av cancerrehabili-
tering har varit mycket stort under 2020.

Resurserna för rehabilitering inom den allmänna vården var 
otillräckliga redan före pandemin och nu har läget försämrats 
ytterligare. Situationen kompliceras av att vi ideella aktörer ser 
våra resurser minska i ett läge då vi behövs mer än någonsin. 
Trycket på våra rehabprogram är högt och vi tvingades år 
2020 tacka nej till hundratals sökande. Vi ser en omfattande 
rehabiliteringsskuld framför oss när pandemin är över. 

Ett besök på ett rehabiliteringsprogram kan vara livsavgö-
rande. Många av våra deltagare vittnar om ensamhet, ångest 
och rädsla för återfall. Därför beslutade vi, i samråd med vårt 
Vetenskapliga råd och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer, att vi under pandemin skulle fortsätta att erbjuda 
rehabprogram på ett corona-anpassat sätt. 

En av våra rehabdeltagare, trebarnspappan Mikael, beskriver 
tiden efter cancer: ”Det var egentligen efter operation och 
behandlingar som det blev svårt. Jag mådde inte bra och orkade 
inte sköta vardagliga rutiner. Det var tufft att försöka hålla en 
fasad inför barnen när jag själv mådde så dåligt. De kände inte 
igen mig och oroade sig för mig.”

Efter ett avslutat rehabprogram skickar vi alltid en utvärde-
ringsenkät till deltagarna och vi har genom åren fått in över 
1000 svar. Enkätsvaren visar att rehabdeltagarna upplever 
förbättrad hälsa både psykiskt och fysiskt efter rehabilite-
ringsprogrammet, samt att de fått verktyg som hjälper dem 
att hantera sin livssituation. 

Vi är tacksamma för våra lojala givare som stannat hos oss 
under dessa svåra tider. Särskilt glädjande är det att månads-
givandet, och därmed det viktiga långsiktiga engagemanget, 
har ökat. Vi har också flera stiftelser som står för en viktig 
andel av våra insamlade medel. 
 
Våra givares stöd är helt avgörande för att fler cancerdrabbade 
ska kunna få rehabilitering. Vi är helt beroende av gåvomedel 
då vi inte har några offentliga medel. 

Jag vill därför avsluta med att tacka alla givare – privatpersoner, 
företag och stiftelser – som finansierar våra rehabiliterings-
program. Det är tack vare er som vi kan hjälpa cancerdrabbade 
tillbaka till livet.

Pia Watkinson
Generalsekreterare CancerRehabFonden

GENERALSEKRETERAREN 
har ordet
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Genom våra rehabiliteringsprogram 
hjälper vi cancerdrabbade att 
återhämta sig fysiskt och psykiskt.
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Rehabiliteringsstöd 
CancerRehabFonden finansierar veckolånga rehabiliterings- 
program för vuxna cancerdrabbade. Rehabprogrammet 
innehåller fysisk aktivitet, kostråd, gruppsamtal ledda av 
psykolog/terapeut, samt metoder för att hantera ångest och 
stress. Nytt för år 2020 är att vi även utvecklat digitala 
rehabprogram.

Fram till juni 2020 bekostade vi även återhämtningsresor för 
familjer med cancerdrabbade barn och finansierade termins-
avgifter 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  granskar 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 insamlingsorganisationer. 
Giva Sverige arbetar för att insamlingar ska bedrivas på ett 
transparent, etiskt och professionellt sätt. 

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation 
som erbjuder rehabilitering till cancerdrabbade. 

Vår vision är att alla som har haft cancer 
ska kunna få rehabilitering. 

DET HÄR ÄR 
CancerRehabFonden
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Vi hjälper cancerdrabbade över hela Sverige
Våra rehabprogram med fysiska träffar hålls på olika orter 
i landet och de sökande får själva välja vilken ort/program 
de söker till. Rehabdeltagarna kommer från hela landet, 
från norr till söder. 
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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 till cancerdrabbade.  

 
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. Att genomgå 
en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både 
kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom fatigue 
(extrem trötthet), smärta och nervskador. Det är även vanligt 
med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för 

återfall. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen 
och många cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att 
komma vidare.

Många tror att alla cancerdrabbade erbjuds rehabilitering via sjukvården.  
Så är tyvärr inte fallet. Bland de som deltog på våra rehabveckor under 2020 

var det endast 1 av 5 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 2020

Vi tycker det är viktigt att följa upp våra rehabveckor och därför har vi  
skickat ut en enkätundersökning till de som deltagit i våra rehabprogram 2020.  

Här är en kort sammanställning över resultatet.

antal enkätsvar:

165

92 %
kvinnor 

8 %
män 

NÅGRA KOMMENTARER FRÅN VÅRA REHABDELTAGARE:

” Denna rehabvecka var det bästa som hänt mig efter allt jag har gått igenom. Tusen tack!”

”  Rehabveckan var en ögonöppnare för mig inte minst i rollen som mamma. Under rehab- 
veckan fick jag en annan acceptans för mig själv. Jag förstod att det är okej att jag inte alltid 
orkar och, viktigast av allt, jag förstod att mina barn kommer att fortsätta älska mig ändå.”

”   Tack för en fantastisk och energigivande vistelse. Det är viktigt att få inspiration om  
hälsosam mat, yoga, motion och hur man bättre kan hantera livet. Träffa andra i 
liknande situation, erfarenhetsutbyte, tips och råd är ovärderligt.”

” Rehabveckan hjälpte mig mycket och gav mig verktyg som jag kan använda i vardagen. 
 Nu mår jag bättre och är lugnare och det betyder också mycket för min relation till mina  
 söner. Jag önskar att alla cancerdrabbade fick möjlighet att vara med på en rehabvecka.”

100 %
svarade att 

cancer rehabilitering 
är viktigt för att de skulle  

kunna återhämta sig  
fysiskt och psykiskt

Endast 1 av 5 
personer hade 
blivit erbjuden 
cancerrehabilitering 
via vården.

Anser du att rehabveckan  
gett dig verktyg och  

metoder som kan  
hjälpa dig att hantera din 

livssituation? 

95 %

JA NEJ

Har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din fysiska hälsa?

JA NEJ

Har ditt deltagande i 
CancerRehabFondens 

rehabvecka haft  
en positiv påverkan på  

din psykiska hälsa?

96 %

JA NEJ

Har du blivit erbjuden 
rehabilitering via vården?

JA NEJ

96 %

4 %
5 % 4 %

84 %

16%
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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 960 849 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 i ett rehabiliteringsprogram.

Tack Kavlifonden för donationen på 960 849 sek!

KAVLIFONDEN GÖR STOR 
skillnad för vår verksamhet

Jessica Sehlin, HR & Kommunikationschef Kavli, Pia Watkinson, Generalsekreterare CancerRehabFonden,  
Vlado Pavlovic, teamledare Kavli och Gerhard Bley, VD Kavli, vid checkutdelningen i december 2020. 
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Spridningen av Covid-19 påverkade verksamheten år 2020 
på flera sätt. Vårt insamlingsevent ”Golfdagen” fick ställas 
in och det har överlag varit svårt att rekrytera nya företags-
sponsorer. Tre av vårens rehabprogram fick ställas in, men 
deltagarna erbjöds istället plats på rehabprogram längre fram. 

En positiv utveckling är att CancerRehabFonden har tagit 
fram olika digitala rehabstöd: digitala rehabprogram, video-
baserade terapisamtal med psykolog samt digitala gruppsam-
tal med psykolog. Vår första digitala satsning, videobaserade 
terapisamtal, utvecklade vi med hjälp av ett projektstöd från 
Postkodstiftelsen.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
CancerRehabFonden, org. nr. 802008-3534, är en ideell  
organisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda 
kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade. 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 beroende av gåvor från privat-
personer, företag och stiftelser. CancerRehabFonden bedriver 
ingen skattepliktig verksamhet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET 

Rehabilitering för vuxna 
• Under 2020 genomförde vi 18 st. (25) rehabprogram varav  
 ett i Solna, fyra i Falköping, tre i Uppsala, ett i Skellefteå,  
 sex stycken på Österlen samt tre digitala rehabprogram.  
 På grund av Covid-19 fick tre av vårens rehabprogram  
 ställas in, men deltagarna erbjöds istället plats på höstens  
 program.
•  Totalt finansierade vi 252 (292) platser till våra rehab- 
 program, varav 43 var digitala platser. Särskilda tema- 
 program hölls för bröstcancer och kronisk cancer.
•  Vi har även finansierat en samtalsgrupp med psykolog 
 för 6 kvinnor med bröstcancer, samt individuella video-
 baserade terapisamtal med psykolog för 22 deltagare  
 (max åtta terapisamtal per deltagare). 

När det gäller våra rehabprogram med fysiska träffar har vi 
coronaanpassat verksamheten, bland annat genom att sprida 
ut deltagarna och undvika fysisk kontakt, satt maxantal i  
träningshallar, haft fler utomhusaktiviteter och uppmanat 
både personal och deltagare att stanna hemma vid minsta 
symptom på sjukdom. Vi har följt fhm:s riktlinjer om 
riskgrupper och därför kunde vi under hösten inte ta emot 
deltagare till våra rehabprogram med fysiska träffar som var 
70 år eller äldre eller som hade kronisk cancer. De kunde 
istället söka till våra digitala program. 
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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 2020
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Stöd till cancerdrabbade barn
•  Återhämtningsresor för barn med familj: 26 (40) st. 

Anhöriga
•  CancerRehabFonden bekostade en stödhelg för 14
 anhöriga till cancerdrabbade.

Under 2020 beslutades att CancerRehabFonden, på grund 
av sina begränsade resurser, ska fokusera på vuxna cancer-
drabbade. Från och med juni togs därför ändamålet barn och 
anhöriga bort.
 
Stiftelsegåvor
CancerRehabFonden har under året tagit emot gåvor från 
Kavlifonden, Bergendorffs fond för Rödakorshemmet, Timmer-
mansorden, Postkodstiftelsen, Stiftelsen Bertil Strömberg, Elsa 
och Harry Gabrielssons stiftelse, Petrus och Augusta Hedlunds 
stiftelse, Karin och Ulla Jarls stiftelse, Stiftelsen Kronprinses-
san Margaretas minnesfond, Gålöstiftelsen, Märta Christina 
och Magnus Vahlquists Stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne, 
Stiftelsen Infinity, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias 
Frimurarestiftelse och Prins Carl Gustafs stiftelse. 

Insamling från privatpersoner
Den strategiska satsningen på ökat månadsgivande fortsatte 
under 2020,  vilket resulterade i ökad intäkt från 1 245 tkr 
(2019) till 1 6302 tkr (2020). Antal månadsgivare vid årets 
utgång var 1 505 st.

Externa insamlingar/event
• Matchen mot cancer – insamling till förmån för   
 CancerRehabFonden. Resultat: 200 000 kr. 
• Ride Against Cancer – insamling till förmån för   
 CancerRehabFonden. Resultat: 75 000 kr. 

Eget event – Golfdagen
På grund av Covid-19 gick det inte att genomföra event 
med större grupper, vilket gjorde att CancerRehabFondens 
planerade ”Golfdag” i maj fick ställas in. 

Projektstöd Vinnova
CancerRehabFonden och Bräcke Diakoni, tillsammans med 
andra organisationer, beviljades 2019 projektmedel från 
Vinnova inom området Utmaningsdriven innovation. Inom 
projektets ram genomfördes fyra workshops med syftet att 
ta fram en koordinerad rehabprocess. CancerRehabFonden 
valde år 2020 att inte gå vidare med projektet, efter att fas  
1 avslutats. 

CancerRehabRapporten 2020
I CancerRehabRapporten 2020 tog vi upp aktuell forskning 
och bristen på sammanhållen cancerrehabilitering i det  
nuvarande vårdsystemet. Politiker och forskare delade med 
sig av sin syn på cancerrehabilitering och vi intervjuade två 
deltagare från våra rehabprogram.  Vi beskrev även givandet  
i Sverige – historiskt och idag – för att visa på behovet av 
ideella organisationers arbete och hur viktigt det är med 
privata gåvor för att kunna bedriva verksamhet där offentliga 
medel inte räcker till.

Opinionsbildande arbete 
• Generalsekreterare Pia Watkinson medverkade som talare  
 den 3 februari på konferensen ”Cancerstrategin 10 år”  
 där hon lyfte behovet av rehabilitering. Konferensen hölls 
 i Stockholm och anordnades av RCC i samverkan och  
 Socialdepartementet. 
• CancerRehabFonden skrev en debattartikel i Dagens  
 samhälle den 7 september om den rehabiliteringsskuld  
 som skapas i spåren av Covid-19.
• CancerRehabFonden medverkade den 13 december i 
 podden ”Vi ÄR inte cancer” med Vestman & Wahlstam.
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Webbplats
Under våren inledde vi ett samarbete med en ny webbyrå som 
har lång erfarenhet av insamlingsorganisationer och tydlig 
inriktning på konvertering. Arbetet med att utveckla Cancer-
RehabFondens webbplats har fortgått med fokus på optime-
ring av gåvor. Vi har även arbetat med att förbättra sidstruk-
turen och innehållet för våra rehab- och företagssidor. 

Sociala medier
På grund av Covid-19 och personalens korttidspermittering 
fick vi prioritera om och dra ned på antalet inlägg i  
sociala medier. Fokus har legat på att skapa kvalitativt inne-
håll och att upprätthålla en viss postningsfrekvens. Det totala 
engagemanget i våra sociala kanaler har minskat något under 
2020, då antalet publicerade poster var färre vilket påverkat 
räckvidden. 

Nyhetsbrev
Under 2020 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.
 
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 2020 hade vi 745 (1060) betalande medlemmar.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och 
Unionen. Per den sista december 2020 var 6 personer 
anställda på CancerRehabFonden. 
 
Covid-19 ledde till en ansträngd ekonomi då framförallt nya 
sponsoravtal med företag uteblev. I maj beviljades Cancer-
RehabFonden ett bidrag från Tillväxtverket om 439 000 kr 
och personalen var korttidspermitterad med 40 % under 
perioden maj–augusti. 

Personalen har under året kompetensutvecklats genom att 
delta i utbildningsdagar och seminarier. CancerRehabFonden 
har ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete som 
syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. 
Vid de fåtal tillfällen personalen eller styrelsen reser utanför 
Stockholm regleras detta av en resepolicy.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
För att kunna hjälpa fler av de som ansöker om rehabilitering 
hos oss behöver vi öka intäkterna. CancerRehabFonden 
kommer därför att fokusera på ökad insamling från alla 
segment med bibehållen kostnadsmassa. När det gäller 
privatsegmentet ligger fokus på fortsatt värvning av månads-
givare samt kampanjer för digital insamling.

Vår låga varumärkeskännedom i kombination med Covid-19 
är en utmaning, men på sikt behöver vi inleda samarbeten 
med företag och filantroper som kan bidra med större gåvor 
där avtalslängden sträcker sig över 2–3 år. 

FÖRVALTNING

Under 2020 hade CancerRehabFondens styrelse sju stycken 
styrelsemöten inklusive ett konstituerande möte. Utöver dessa 
hade styrelsen tillsammans med kontoret två arbetsmöten.
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Styrelsen 2020

Magnus Sjölund – Ordförande
Catharina Hamilton Padin – 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

Valberedningen 2020
Anne Wolf – sammankallande
Lotta Nilert

Revisorer 2020

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 Sverige tillämpar en kvalitetskod för insamlings-
organisationer med syfte att öka transparensen och öppen-
heten inom branschen. Kvalitetskoden granskas vartannat år 
av en auktoriserad revisor. CancerRehabFonden granskades 
under 2020 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

Assently: 2e4f542df1f375771503efd48d4b39d36f97c2c9c073877b10627a23afc69892ef12f5b1074add8edb29b076571a53ec3e467f7d20525ef8b4eab84b3770ac9d



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020  19

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetsintäkter     12 582 12 621    15 055      13 582             

Ändamålskostnader    -10 460 -14 433    -15 671     -14 835

Insamlingskostnader    -1 902 -2 525    -2 253     -1 918

Administrationskostnader    -523 -906 -834     -815    

Summa kostnader    -12 886 -17 864    -18 758     -17 569

Rörelseresultat    -304 -5 243    -3 704     -3 987

Finansnetto    843 834  1 008      958

Årets resultat    539 -4 410    -2 696     -3 029

RESULTAT OCH STÄLLNING

CancerRehabFondens verksamhet bedrivs enligt stadgarna. 

Årets resultat uppvisar efter finansnettot 539 tkr (-4 410 tkr). 
För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat- och balansräkning samt noter.

Under 2020 uppgick ändamålskostnaderna 
till 81% av totala verksamhetskostnader.

Insamling allmänhete
44.4%

Stiftelser och fonder
27.3%

Företagssamarbeten
23.2%

Event
3%

fördelning 
intäkter

44%

27%

23%

3% 2%

Insamling allmänheten

Stiftelser och fonder

Företagssamarbeten

Event

Medlemsavgifter

fördelning 
kostnader

81%

4%

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

15%
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RESULTATRÄKNING   

 Not 2020  2019

Verksamhetsintäkter  

Medlemsavgifter  243 000  371 031

Gåvor 3 10 984 302 11 225 288

Bidrag 3 1 321 388 884 952

Nettoomsättning  33 378 139 658

Summa verksamhetsintäkter  12 582 468 12 620 929

   

Verksamhetskostnader 4, 5  

Ändamålskostnader  -10 460 161 -14 433 288

Insamlingskostnader  -1 902 424 -2 525 083

Administrationskostnader  -523 408  -905 706

Summa verksamhetskostnader  -12 885 992 -17 864 077

   

Verksamhetsresultat  -303 525 -5 243 148

   

Resultat från finansiella investeringar  

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 6 844 160 837 828

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 569  -4 267

Summa resultat från finansiella investeringar  842 591  833 562

   

Resultat efter finansiella poster  539 066 -4 409 586

Skatt på årets resultat 1 0 0

   

Årets resultat  539 066 -4 409 586
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BALANSRÄKNING   

   

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 7  

Inventarier  0 0

Summa materiella anläggningstillgångar   0 0

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 12 330 399 14 586 7200

Andra långfristiga fordringar 9 100 159 100 159

Summa finansiella anläggningstillgångar  12 430 558 14 686 879

   

Summa anläggningstillgångar  12 430 558 14 686 879

   

Omsättningstillgångar   

Varulager   

Handelsvaror  49 824 87 444

Summa varulager  49 824  87 444

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  0  21 034

Övriga fordringar  7 755  48 120

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 253 655 329 319

Summa kortfristiga fordringar  261 410  398 473

   

 

Kassa och bank  3 207 768 2 204 526

Summa omsättningstillgångar  3 519 002 2 690 443

   

Summa tillgångar  15 949 560 17 377 322
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital   

Ändamålsbestämda medel barn  0  250 000

Ändamålsbestämda medel vuxna  0 250 000

Ändamålsbestämda medel forskning  39 000  39 000

Balanserat kapital   13 247 348 12 208 282

Summa eget kapital  13 286 348 12 747 282

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  984 726  1 614 465

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 1 352 615 938 878

Övriga skulder  158 551  525 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 167 320 1 551 507

Summa kortfristiga skulder  2 663 212 4 630 040

   

Summa eget kapital och skulder  15 949 560 17 377 322

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 2020

Ingående balans  250 000 250 000 39 000 12 208 282

Ändamålsbestämt av givaren     0

Utnyttjat under året  -250 000 -250 000  500 000

Årets resultat       539 066

Utgående balans  0 0 39 000 13 247 348

 

 

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 
CancerRehabFonden 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 s k samkostnader som är 
gemensamma för de olika funktionerna. Gemensamma 

kostnader är t ex IT, personal och lokalhyra. Beskriv-
ning av hur dessa fördelas finns under not 2 -  
Bedömningar och uppskattningar.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras till 
CancerRehabFondens uppdrag enligt stadgarna. Kost-
nader för administration som uppstår som en direkt 
följd av en aktivitet inom ändamålet räknas till ända-
målskostnader. Till ändamålskostnader räknas även 
kostnader för opinionsbildande verksamhet. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader Can-
cerRehabFonden haft för att samla in medel och är 
kostnader för insamlingsarbete riktat till såväl privat-
personer som företag och organisationer. 

Administrativa kostnader
Administrationskostnader avser kostnader för att ad-
ministrera CancerRehabFonden. 

Leasingkostnader
Leasingavtal redovisas som operationella, dvs lea-
singavgiften inklusive en första förhöjd hyra redovisas 
linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Ersättningar till och kostnader för anställda såsom 
löner och sociala avgifter kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsför-
pliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas 
kostnaden 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 utbe-
talning 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, främst rehabaktörerna. Det garanterar att 
beviljade bidrag används för de ändamål som avsetts.

Not 2     Uppskattningar och bedömningar

24  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020

BALANSRÄKNINGEN

Samkostnader fördelas på respektive funktion via 
fördelningsnycklar, vilka baseras på varje anställds 
arbetstid inom respektive funktion 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    2020 2019

a) Insamlade medel   

Allmänheten      5 504 520  4 818 902

Företag     2 823 933 3 627 896

Externa stiftelser och fonder     2 655 849  2 778 491

Summa gåvor (a)      10 984 302  11 225 288

  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  

b) Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört)  

Annonser och marknadsföring     250 000  1 260 000

Konsulttjänster     470 000 427 021

IT-tjänster     138 375  138 375

Summa gåvor (b)      858 375  1 825 396

  

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt  

c) Insamlade medel  

Externa stiftelser och fonder     588 420 866 338

Summa bidrag (c)      588 420   866 338

  

Totala insamlade medel består av följande:  

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)    10 984 302  11 225 288

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)    858 375  1 825 396

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c)    588 420  866 338

Summa insamlade medel     12 431 097 13 917 022

  

Offentliga bidrag som redovisats som intäkt  

d) Offentliga bidrag  

Försäkringskassan     32 717 0

Vinnova     261 386 18 614

Tillväxtverket     438 865 0

Summa offentliga bidrag (d)     732 968 18 614

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

 

Medeltalet anställda   2020  2019                

  

CancerRehabFondens kontor 7 0 9 0

Totalt 7 0 9 0

Könsfördelning bland styrelse 

och ledande befattningshavare 2020    

Styrelseledamöter 8 4 8 5

Generalsekreterare 1 0 1 0

Totalt 9 4 9 5

    

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2020  2019 

Styrelse 140 000  270 000 

Generalsekreterare 1 021 680  1 404 758 

Övriga anställda 2 484 899   2 727 600 

Totala löner och ersättningar 3 646 579  4 402 358 

 

 

Övriga sociala kostnader 959 525  1 320 917 

Pensionskostnader generalsekreterare 254 237  437 214 

Pensionskostnader övriga anställda 202 515  210 918 

Summa 1 416 277  1 969 049    

    

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    

Inga personer (1) har arbetat ideellt för CancerRehabFonden under året.

Antalet 
anställda Varav män

Antalet 
anställda Varav män

Antal på
balansdagen Varav män

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

503 tkr (491 tkr). 

  

  

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:   2020 2019

Inom 1 år    479 679 471 639

2–5 år    2 168 772  707 459

Summa    2 648 451    1 179 098

  

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

  

    2020 2019

Utdelningar    31 538    201 996

Räntor    0 0

Realisationsresultat vid försäljningar   812 621   635 832

Summa    844 160 837 828

Not 7     Materiella anläggningstillgångar    

  

Inventarier    2020 2019

Ingående anskaffningsvärde    58 176    58 176

Inköp    0 0

Försäljningar och utrangeringar   0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   58 176   58 176

  

Ingående avskrivningar    -58 176    -49 469

Försäljningar och utrangeringar   0 0

Årets avskrivningar    0  -8 707

Utgående ackumulerade avskrivningar   -58 176   -58 176

 

Utgående redovisat värde    0    0

 

Not 5     Leasing
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Specifikation av värdepapper 2020-12-31 Antal Redovisat värde  Marknadsvärde

   

Penningmarknad   

AMF Räntefond Kort 1,13 127 126

Nordnet Bankkonto  7 7

Summa Penningmarknad  134 133

   

Svenska obligationer (inkl. Norden)   

AMF Räntefond Lång 8 569,54 1 239 526 1 300 514

Norron Premium IC SEK 4 666,45 512 941 586 200

Öhman FRN Fond SEK A 9 241,88 1 002 969 1 029 453

Summa Svenska obligationer (inkl. Norden)   2 755 436  2 916 167 

  

Globala obligationer   

Barings Global 2 272,66 233 269 268 492

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond 16 098,07 1 635 988 1 811 193

Nordea US High Yield Bond Fund 1 577,37 221 200 240 043

Payden Global Short Bond Fund 7 111,31 716 694 730 623

Summa Globala obligationer   2 807 151 3 050 351

   

Svenska aktier (inkl. Norden)   

Carnegie Sverigefond 237,66 623 286 811 243

Lannebo Småbolag 3 094,43 207 607 467 785

Lannebo Sverige Hållbar Utdelningsfond 965,81 1 180 821 1 948 208

Norron SICAV Active RC 1 526,81 496 078 597 244

Summa svenska aktier (inkl. Norden)   2 507 792 3 824 480

   

Globala aktier   

Global Equities D SEK Distributing 15 547,06 2 078 996 2 530 439

Summa Globala aktier   2 078 996 2 530 439

   

Hedgefonder   

SPP Aktiefond Global A 2 876,79 355 866 459 262

Multistrategy Hedge C SEK 11 206,02 1 246 973 1 458 687

Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D 5 535,26 578 051 622 274

Summa Globala aktier   2 180 890 2 540 223

Totalt   12 330 399 14 861 793

Not 8     Andra långfristiga värdepappersinnehav
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    2020 2019

Hyresdeposition SAB    100 159 100 159

Summa    100 159 100 159

Not 10     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

  

    2020 2019

Förutbetalda hyror    111 760  111 481

Upplupna intäkter    0 0

Övriga poster    141 895    217 838

Summa    253 655    329 319

Not 11     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

  

    2020 2019

Semesterlöner    230 393    225 766

Upplupna sociala avgifter    72 390    70 936

Övriga poster    864 537   1 254 805

Summa    1 167 320     1 551 507

Not 12     Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari 2021 beviljades CancerRehabFonden 500 tkr i organisationsstöd av Cancerfonden.

Not 9     Andra långfristiga fordringar
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Vi som företräder CancerRehabFonden riktar ett varmt tack till alla som bidrar 
till vår verksamhet. Vi gör vårt yttersta för att använda CancerRehabFondens 

resurser i enlighet med vårt syfte för att vi även i fortsättningen ska kunna 
arbeta för att hjälpa cancerdrabbade människor tillbaka till livet.
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i CancerRehabFonden, org.nr 802008-3534 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för CancerRehabFonden för år 2020. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 15-30 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.  

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-14. 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 styrelsen och generalsekreteraren avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.  

Revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 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 förväntas 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 på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande 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 
och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
CancerRehabFonden för år 2020. 

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

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 föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

 

 

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor 
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-04-1904:39:43
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Erik Albenius.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1904:40:36
                    Erik Albenius öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1905:03:12
                    Erik Albenius signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-04-1905:03:12
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Erik Albenius har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1788244/068d52ad7a0be6c2f2deb4f16ecc42cda3a1cc3e/?asset=verification.pdf



