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Generalsekreteraren har ordet 
 
Det känns oerhört glädjande att fler och fler får upp ögonen för CancerRehabFondens 
viktiga verksamhet. Många cancerdrabbade lämnas utan den hjälp de har rätt till, och tack 
vare våra givare finns vi här för att ta vid när samhällets resurser inte räcker till. 

Under det gångna året har vi fortsatt att effektivisera vårt arbete så att ännu fler ska kunna 
ta del av våra livsviktiga rehabprogram. Vi har bland annat flyttat vårt kontor så att vi nu 
har en betydligt mindre och billigare lokal i samma fastighet. Vi är en liten effektiv 
organisation med endast fem medarbetare.

Pandemin har lett till en vårdskuld som gör vårt uppdrag viktigare än någonsin. I oktober 
hade vi ansökningsperiod för vårens rehabprogram och fick då in 450 ansökningar till 152 
rehabplatser. Det är mycket svårt och ledsamt för oss när vi varje halvår tvingas tala om för 
hundratals personer att de inte har fått en efterlängtad plats. Framöver vill vi kunna 
erbjuda ännu fler cancerdrabbade människor hopp och möjlighet till en förbättrad 
livskvalitet. 

Vi strävar kontinuerligt efter att nå ut till fler privatpersoner, stiftelser och företag som vill 
vara med och bidra till vår verksamhet. Vi vill att alla cancerdrabbade ska få tillgång till hjälp 
och stöd för att kunna komma tillbaka till livet efter cancer. Det hjälper inte bara individen, 
utan även hens familj och omgivning. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla våra givare som stöttar oss och bidrar till en 
livsviktig insats. Det är ni som gör vårt arbete möjligt! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pia Watkinson 
Generalsekreterare CancerRehabFonden 
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Det här är CancerRehabFonden 
 

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som kostnadsfritt 
erbjuder rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Vår vision är att alla som 
har haft cancer ska kunna få rehabilitering. 
 
Vision och mål 
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. 
 
Rehabiliteringsprogram 
CancerRehabFonden erbjuder kostnadsfritt veckolånga rehabiliteringsprogram för vuxna 
cancerdrabbade. Programmen leds av legitimerad personal och innehåller gruppsamtal 
med psykolog/terapeut, fysisk aktivitet, kostråd, samt metoder för att hantera ångest och 
stress. CancerRehabFonden står för hela kostnaden vilket inkluderar boende, måltider och 
rehabprogram. Vi erbjuder även digitala rehabprogram för de cancerdrabbade som inte kan 
eller vill resa. 
 
Vi hjälper cancerdrabbade över hela Sverige 
Våra rehabprogram 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. 
 
Fristående organisation 
CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancerorganisationer 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. 
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Stor efterfrågan på cancerrehabilitering 
 

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår rätten till rehabilitering, men långt ifrån 
alla cancerdrabbade får rehabilitering. Bland de som deltog på våra 
rehabprogram under 2021 var det endast 1 av 5 som uppgav att de erbjudits 
rehabilitering av sjukvården. Därför behövs CancerRehabFonden - vi är ett 
viktigt komplement till vården. 
 
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 
förändrade registreringsrutiner. 
 
Allt fler överlever  
Samtidigt som förekomsten ökar har medicinska framsteg förändrat prognosen vid cancer. 
Det är inte längre en sjukdom med lika hög dödlighet som tidigare. Tack vare forskning och 
förbättrad vård överlever allt fler sin cancer. Med tidigare diagnostik och effektivare 
behandling överlever 70 % av alla som får cancer i minst tio år och 75 % i fem år. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika cancersjukdomar.  
 
Ökat behov av cancerrehabilitering 
När antalet överlevande från cancer ökar ställs 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. 
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Utvärdering av våra rehabiliteringsprogram 2021 
 
Vi följer upp våra rehabprogram genom att skicka en utvärdering till 
deltagarna. Vi har gjort dessa undersökningar i flera år och har totalt fått in 
över tusen enkätsvar. Här nedan följer en kort sammanställning över 
resultaten från utvärderingen 2021.  
 

 
  Totalt antal enkätsvar 2021: 198 svarande, varav 178 kvinnor och 20 män. 
 
 
Några kommentarer från våra rehabdeltagare 
”Jag är oerhört tacksam för att ni finns, skrämmande att vården och dess rehab är så olika 
över landet. I min region Västra Götaland har jag helt blivit lämnad åt mitt eget öde.” 
”Tänk om alla som gått genom en cancerresa kunde få känna hur fantastiskt det är när 
man stärkt kommer hem från en rehabvecka!” 
”Helt fantastisk vecka som verkligen ger verktyg för att orka ta sig tillbaka till livet. En stor 
bekräftelse på att det jag känner inte är konstigt på något vis, snarare tvärtom.”  
”Man förstår inte riktigt vad man har gått igenom förrän man kan sitta ner och prata med 
likasinnade. Umgänge med andra drabbade, så otroligt skönt att få prata av sig och lyssna 
på andra.”  
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Kavlifonden gör stor skillnad  
för vår verksamhet 

 

 
Anna Apelgren, rehabdeltagare, Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden, 
och Fernando Gonzales, medarbetare på Kavlifonden, vid utdelningen i december 2021. 

 
 

Tack Kavlifonden för donationen på 847 990 kr! 
 

Kavlikoncernen ägs av den ideella stiftelsen Kavlifondet, 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 2,5 miljoner kronor.  
 

Stort tack för donationen på 847 990 kronor 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. 
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Förvaltningsberättelse 2021 
 
I vår förvaltningsberättelse tar vi upp väsentliga händelser som skett under 
räkenskapsåret. Här kan du bland annat läsa om hur många vi hjälpt under 
året och hur vårt insamlings- och kommunikationsarbete har utvecklats.  
 
Spridningen av Covid-19 påverkade främst vårens verksamhet år 2021. Det var svårt att 
rekrytera nya företagssponsorer när fysiska möten inte kunde hållas och många företag 
har gått sämre under pandemin. Vårens rehabprogram kunde genomföras som planerat, 
men med restriktioner och fysiskt avstånd mellan deltagarna.  
En positiv utveckling är att CancerRehabFonden under året har fortsatt med det digitala 
rehabstöd som vi utvecklade 2020 i samband med spridningen av Covid-19.  
CancerRehabFonden har under året systematiskt arbetat för att minska kostnader, bland 
annat genom att vi flyttat till en mindre lokal. 
 
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 privatpersoner, företag och stiftelser. CancerRehabFonden 
bedriver ingen skattepliktig verksamhet. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
 
Rehabiliteringsprogram 
Under 2021 genomförde vi totalt 21 (18) rehabprogram: 6 i Falköping, 5 i Uppsala,  
2 i Skellefteå, 2 på Österlen, 3 i Helsingborg, samt 3 digitala rehabprogram.  
Totalt finansierade vi 307 (252) rehabplatser, varav 61 var digitala platser. Särskilda 
temaprogram hölls för bröstcancer och kronisk cancer. Att vi hjälpte fler 2021 än året innan 
beror på att vi 2020 på grund av pandemin fick ställa in tre rehabveckor, samt att vi 2021 
fick möjlighet till extra rehabplatser på Mösseberg Rehabcenter.  
Vi har även finansierat individuella videobaserade terapisamtal med psykolog för 17 
deltagare (max åtta terapisamtal per deltagare) samt en digital samtalsgrupp med tema 
bröstcancer för 6 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 Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer om riskgrupper och därför kunde vi under våren inte ta emot deltagare som hade 
kronisk cancer till våra rehabprogram. De kunde i stället söka till ett digitalt program. 
 
Stiftelsegåvor 
CancerRehabFonden har under året tagit emot gåvor från Bergendorffs fond för 
Rödakorshemmet, Signe Anderssons stiftelse för Stockholms sjukhem, Kavlifonden, 
Cancerfonden, Timmermansorden, Stiftelsen Bertil Strömberg, Elsa och Harry Gabrielssons 
stiftelse, Karin och Ulla Jarls stiftelse, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond, 
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Märta Christina och Magnus Vahlquists Stiftelse, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne, Stiftelsen 
Infinity, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Kungliga Patriotiska 
Sällskapet, Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes minne och Prins Carl Gustafs stiftelse.  
 
Insamling från privatpersoner 
Den strategiska satsningen på ökat månadsgivande fortsatte under 2021, vilket resulterade 
i ökad intäkt från 1 630 tkr (2020) till 2 044 tkr (2021). Antal månadsgivare vid årets utgång 
var 1 573 st.  
I slutet av året genomfördes en julkampanj som nådde ut brett och resulterade i många 
nya givare. 
 
Insamling från företag 
Vid två tillfällen, en gång på våren och en gång på hösten, hade Apotea en framgångsrik 
kampanj där kunderna kunde avrunda upp till förmån för CancerRehabFonden.  
Under året fortsatte satsningen på att värva nya företagsgivare, bland annat i samband 
med julkampanjen.  
Det har under 2021 varit svårt att bearbeta företag, eftersom Covid-19 ledde till att många 
företag påverkades negativt.   
 
Externa insamlingar/event 
• Ride Against Cancer – insamling till förmån för CancerRehabFonden. Resultat: 75 000 kr. 
• Matchen mot cancer – insamling till förmån för CancerRehabFonden. Resultat: 70 000 kr. 
 
CancerRehabRapporten 2021 
I CancerRehabRapporten 2021 tittade vi närmare på vilket ansvar regionerna tar för 
cancerrehabilitering. Vi skickade ut en enkät till landets alla 21 regioner, men bara fem 
regioner svarade. De berättade om olika nya rehabsatsningar, men både 
CancerRehabFondens faktagenomgång av de fem regionerna och direktkontakter med 
cancerdrabbade gav en dystrare bild. Samtidigt framkom det att regionerna under 
pandemin kommit längre med digitala inslag i rehabiliteringen, vilket ofta fungerat bra.  
 
Vetenskapsråd 
Vetenskapsrådet stödjer CancerRehabFondens arbete genom att bidra med sin expertis 
inom vård och forskning. Under 2021 utgjordes rådet av Kjell Bergfeldt, överläkare inom 
cancervården, Yvonne Wengström, professor på Karolinska Institutet, Sandra Einarsson, 
universitetslektor vid Umeå universitet, Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor 
vid SLU, samt Mirjam Ekstedt, professor vid Linneuniversitetet. 
Vetenskapsrådet skrev en artikel till Dagens Medicin, som publicerades i september, om hur 
digitala lösningar kan ge fler tillgång till cancerrehabilitering.  
 
Opinionsbildande arbete  
• Artikel i Barometern 2021-01-16: ”Vi finns där när samhällets resurser inte räcker till”  
• Debattartikel i Altinget 2021-04-27: ”Männen går miste om cancerrehabilitering” 
• Debattartikel i Dagens Samhälle 2021-09-22: ”Prioritera cancerrehabiliteringen för 
patienternas och samhällets skull”  
• CancerRehabFondens vetenskapsråd skrev i Dagens Medicin 2021-09-22: ”Digitala 
lösningar kan ge fler tillgång till cancerrehabilitering” 
 
 

Webbplats  
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Arbetet med att utveckla CancerRehabFondens webbplats har fortgått med fokus på 
insamling.  
CancerRehabFonden har i slutet av året skrivit avtal med en ny webbyrå, med syftet att 
arbeta mer kostnadseffektivt. 
 
Sociala medier  
CancerRehabFonden har under 2021 utvärderat sin digitala närvaro och beslutat att 
avsluta organisationens Twitter-konto och fokusera på Facebook, Instagram och LinkedIn. 
Generalsekreteraren har ett LinkedIn- och Twitter-konto i eget namn och delar där 
information.  
CancerRehabFonden hade i slutet av december 14 142 följare på Facebook, 3 492 följare på 
Instagram och 338 följare på LinkedIn. Under året har vi samarbetat med en extern part 
som producerat digitala annonser med fokus på att rekrytera månadsgivare.  
 
Nyhetsbrev  
Medlemmar, givare och samarbetspartners får CancerRehabFondens digitala nyhetsbrev 
flera gånger per år. Nyhetsbrevet informerar om vad som händer inom organisationen - 
t.ex. när rehabansökan öppnar - men ska även driva trafik till webbplatsen och öka 
insamlingen.   
Under året har CancerRehabFonden köpt och implementerat ett nytt verktyg för 
nyhetsbrev, i syfte att effektivisera kommunikationen med givare och rehabdeltagare. 
 
FINANSIELLA INSTRUMENT 
Målsättningen med CancerRehabFondens kapitalförvaltning är att uppnå en etisk och 
långsiktigt god värdestegring av kapitalet till en kontrollerad risk. Kapitalet 
CancerRehabFonden disponerar ska som minst täcka ingångna förpliktelser vid en 
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.  
Under 2021 beslutade styrelsen att kapitalförvaltningen ska flyttas till Gro 
Kapitalförvaltning. 
 
MEDLEMMAR 
CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och per december 2021 hade vi 512 (745) 
betalande medlemmar. 
 
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR  
CancerRehabFonden är medlem i Fremia, som tecknat kollektivavtal med Unionen och 
Akademikerförbunden. Per den sista december 2021 var 5 personer anställda på 
CancerRehabFonden. 
Personalen har under året kompetensutvecklats genom att delta i utbildningsdagar och 
seminarier. CancerRehabFonden arbetar systematiskt med arbetsmiljön i syfte att främja 
en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. CancerRehabFondens anställda erhåller 
friskvårdsbidrag. 
Vid de fåtal tillfällen personalen eller styrelsen reser utanför Stockholm regleras detta av en 
resepolicy.  
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING  
CancerRehabFonden fortsätter fokusera på insamling för att kunna finansiera fler 
rehabplatser och möta den stora efterfrågan på våra rehabprogram. Pandemin har lett till 
en vårdskuld som gör vårt uppdrag viktigare än någonsin. Vi ser ett extra stort behov av 
rehab hos cancerdrabbade med kronisk cancer och kommer fortsätta med temaprogram 
för dem. 
I slutet av året fattade Sjöbergstiftelsen beslut om ett bidrag på sex miljoner kronor till 
CancerRehabFonden. Bidraget kommer att delas ut under tre år (två miljoner per år) med 
start 2022. Vi förväntar oss därför att våra ändmålskostnader kommer öka, vilket är positivt.  
Vi har under hösten tagit fram olika företagspaket och kommer fortsätta utveckla vårt 
strategiska arbete med företagssponsorer.  
CancerRehabFonden behöver stärka sitt varumärke och som ett led i arbetet med att öka 
kännedomen kommer vi under 2022 att förtydliga och uppdatera vår grafiska profil. 
Våra lokalkostnader framöver kommer att minska, eftersom vi under hösten 2021 har flyttat 
till en mindre lokal. 
 
FÖRVALTNING  
Under 2021 hade CancerRehabFondens styrelse sex styrelsemöten inklusive ett 
konstituerande möte. Utöver dessa hade styrelsen i september ett arbetsmöte tillsammans 
med kontoret. 
 
Styrelsen 2021    
Magnus Sjölund – ordförande, Catharina Hamilton Padin – vice ordförande, Kjell Bergfeldt – 
ledamot, Lise Tormod – ledamot, Henrik Steinbrecher – ledamot, Anders Wallgren – 
ledamot, och Karin Zingmark – suppleant.     
 
Valberedningen 2021 
Anne Wolf – sammankallande, Lotta Nilert och Caroline Waldenström. 
 
Revisorer 2021 
Erik Albenius, PwC – ordinarie revisor och Cecilia Luther, PwC – revisorssuppleant. 
 
ÖVRIG INFORMATION  
 

90-konto och Svensk Insamlingskontroll  
CancerRehabFonden har ett 90-konto och Svensk Insamlingskontroll granskar årligen hur 
våra insamlade medel 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.  
 
Givas kvalitetskod  
CancerRehabFonden är medlem i branschorganisationen Giva Sverige, som arbetar för 
etisk och professionell insamling. Giva Sverige tillämpar en kvalitetskod för 
insamlingsorganisationer med syfte att öka transparensen och öppenheten inom 
branschen. Kvalitetskoden granskas vartannat år av en auktoriserad revisor. 
CancerRehabFonden granskades under 2020 utan anmärkningar. 
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CancerRehabFonden  
Organisationsnummer: 802008-3534  
Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm 
08-522 001 00, info@cancerrehabfonden.se, www.cancerrehabfonden.se 
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RESULTAT OCH STÄLLNING 
 

Årets resultat uppvisar efter finansnettot 3305 tkr (539 tkr).  
För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat-  

och balansräkning samt noter. 
 

  2021 2020 2019 2018 
Intäkts- och kostnadsanalys 
(tkr)     

Verksamhetsintäkter 12 624 12 582 12 621 15 055 
Ändamålskostnader -11 155 -10 460 -14 433 -15 671 
Insamlingskostnader -1 742 -1 902 -2 525 -2 253 
Administrationskostnader -424 -523 -906 -834 
Summa kostnader -13 322 -12 886 -17 864 -18 758 
Rörelseresultat -698 -304 -5 243 -3 704 
Finansnetto 4 003 843 834 1 008 
Årets resultat 3 305 539 -4 410 -2 696 

 

 

 

Under 2021 uppgick ändamålskostnaderna  
till 84 % av totala verksamhetskostnader 

 

 

                       

43 %

39 %

18 %

Insamlade medel

Privatpersoner

Stiftelser

Företag & event

84 %

13 %

3 %

Fördelning kostnader

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader
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Resultaträkning    

 Not 2021 2020 

Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter  162 700 243 400 
Gåvor 3 12 255 840 10 984 302 
Bidrag 3 179 752 1 321 388 
Nettoomsättning  25 687 33 378 
Summa verksamhetsintäkter  12 623 979 12 582 468 

 
   

Verksamhetskostnader 4, 5   
Ändamålskostnader  -11 154 745 -10 460 161 
Insamlingskostnader  -1 742 313 -1 902 424 
Administrationskostnader  -424 489 -523 408 
Summa verksamhetskostnader  -13 321 548 -12 885 992 

 
   

Verksamhetsresultat  -697 569 -303 525 
 

   
Resultat från finansiella investeringar    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 6 4 004 148 844 160 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 385 -1 569 
Summa resultat från finansiella investeringar  4 002 763 842 591 

 
   

Resultat efter finansiella poster  3 305 193 539 066 
 

   
Skatt på årets resultat 1 0 0 

 
   

Årets resultat  3 305 193 539 066 
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Balansräkning 
   

    

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
   

Anläggningstillgångar    
 

   
Materiella anläggningstillgångar  

  
Inventarier 7 0 0 
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0 

 
   

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 14 691 827 12 330 399 
Andra långfristiga fordringar 9 27 900 100 159 
Summa finansiella anläggningstillgångar  14 719 727 12 430 558 

 
   

Summa anläggningstillgångar  14 719 727 12 430 558 
 

   
Omsättningstillgångar    
 

   
Varulager    
Handelsvaror  22 824 49 824 
Summa varulager  22 824 49 824 

 
   

Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  44 109 7 755 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 124 347 253 655 
Summa kortfristiga fordringar  168 456 261 410 
 

   
Kassa och bank         3 768 619       3 207 768 
 

   
Summa omsättningstillgångar        3 959 899       3 519 002 
 

   
Summa tillgångar    18 679 625   15 949 560 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
 

  
Eget kapital    
Ändamålsbestämda medel forskning  39 000 39 000 
Balanserat kapital   16 552 541 13 247 348 
Summa eget kapital  16 591 541 13 286 348 
 

   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder         678 549        984 726 

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 1         219 800          352 615 

Övriga skulder  155 667 158 551 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 034 068 1 167 320 
Summa kortfristiga skulder  2 088 084 2 663 212 
 

   
Summa eget kapital och skulder  18 679 625 15 949 560 

    

    
 
 

Förändring eget kapital 2021   

 
   

  

Ändamålsbestämda 
medel forskning 

Balanserat 
kapital 

Ingående balans  39 000 13 247 348 
Ändamålsbestämt av 
givaren    
Utnyttjat under året    
Årets resultat     3 305 193 
Utgående balans  39 000 16 552 541 
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Noter  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
CancerRehabFondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), och Giva Sveriges Styrande riktlinjer 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 det verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 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 uppfyllts. 

 
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 personal, IT och lokalhyra. Beskrivning av hur dessa 
fördelas finns under not 2 - Bedömningar och uppskattningar. 
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras till CancerRehabFondens uppdrag 
enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en 
aktivitet 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 och är kostnader för insamlingsarbete riktat till såväl privatpersoner som företag och 
organisationer.  
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Administrationskostnader 
Administrationskostnader avser kostnader för att administrera CancerRehabFonden.  
 
Leasingkostnader 
Leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften 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 pensionsförpliktelser klassificeras 
som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in. 
 
Skatt på årets resultat 
Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverksamhet. 
 
Balansräkningen 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat 
med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade 
livslängd.  
 
Inventarier 3-5 år 
Datorer 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 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 utbetalning av bidrag och meddelat 
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig 
skuld. 
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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 

Samkostnader fördelas på respektive funktion via fördelningsnycklar, vilka baseras på de 
anställdas 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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Not 3 Insamlade medel     

   
   
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2021 2020 
a) Insamlade medel    
Allmänheten  5 277 815 5 504 520 
Företag 2 330 035 2 823 933 
Externa stiftelser och fonder 4 647 990 2 655 849 
Summa gåvor (a)  12 255 840 10 984 302 

 
  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen   
b) Insamlade medel (uppskattade belopp - ej bokfört)  
Annonser och marknadsföring 250 000 250 000 
Konsulttjänster 360 000 470 000 
IT-tjänster 49 938 138 375 
Summa gåvor (b)  659 938 858 375 

 
  

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt   
c) Insamlade medel   
Externa stiftelser och fonder 239 282 588 420 
Summa privaträttsliga bidrag (c)  239 282 588 420 

 
  

Offentliga bidrag som redovisats som intäkt   
d) Offentliga bidrag   
Försäkringskassan 36 249 32 717 
Vinnova 0 261 386 
Tillväxtverket (återbetalning 2021) -95 779 438 865 
Summa offentliga bidrag (d) -59 530 732 968 

 
  

Summa bidrag (c+d) 179 752 1 321 388 

   
Totala insamlade medel består av följande:   
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) 12 255 840 10 984 302 
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b) 659 938 858 375 
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c) 239 282 588 420 
Summa insamlade medel 13 155 059 12 431 097 
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Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen   

     

     
Medeltalet anställda 2021 2020 

 Antalet 
anställda 

Varav 
män 

Antalet 
anställda 

Varav 
män 

CancerRehabFondens kontor 6 0 7 0 

Totalt 6 0 7 0 

     

Könsfördelning bland styrelse och 
ledande befattningshavare 2021 2020 

 
Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 
Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 

Styrelseledamöter 6 4 8 4 

Generalsekreterare 1 0 1 0 

Totalt 7 4 9 4 

     

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader 

    2021  2020  

Styrelse 60 000  140 000  
Generalsekreterare 1 095 656  1 021 680  
Övriga anställda 2 218 738  2 484 899  
Totala löner och ersättningar 3 374 394   3 646 579   
 

    
Övriga sociala kostnader 1 036 405  959 525  
Pensionskostnader generalsekreterare 349 116  254 237  
Pensionskostnader övriga anställda 202 391  202 515  
Summa 1 587 912   1 416 277   
 

    
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 (0) har arbetat ideellt för CancerRehabFonden under året. 
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Not 5 Leasing     

   
CancerRehabFonden hyr kontorslokal och leasar kontorsutrustning. Avtalet om lokalhyra 

är uppsagt och lokalen avflyttad per 2021-10-31. Fr o m 2021-11-01 hyr CancerRehabFonden  

ett rum i kontorshotell med 12 månaders uppsägningstid.   
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 474 tkr (503 tkr).    
 

  
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 2021 2020 

Inom 1 år 352 550 479 679 

2-5 år 71 002 2 168 772 

Summa 423 552 2 648 451 

 
Not 6  Resultat från värdepapper       
 

   
  2021 2020 
Utdelningar   0 31 538 
Realisationsresultat vid försäljningar   4 004 148 812 621 
Summa   4 004 148 844 160 

 
Not 7  Materiella anläggningstillgångar     

   
Inventarier 2021 2020 

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 -58 176 

Försäljningar och utrangeringar 0 0 

Årets avskrivningar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -58 176 -58 176 

   

Utgående redovisat värde 0 0 
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Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav       

    
Specifikation av värdepappersinnehav 2021-12-31 Antal Redovisat värde  Marknadsvärde 

 
 

  

Likvida medel NordNet  8 601 963 8 601 963 
 

   

Multistrategy Hedge C SEK 
11 

206,02 1 246 973 1 695 806 

    
Aktier och börshandlat    

Byggmax Group AB 2 000 173 240 179 100 

Bayerische Motoren Werke AG 200 186 718 182 114 

Cloetta AB ser. B 7 200 179 640 188 640 

Electrolux, AB ser. B 900 189 918 197 550 

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 1 100 178 904 195 888 

Humble Group AB 7 000 186 270 196 000 

JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 500 689 658 685 076 

JPM Global Emerging Markets  950 288 182 287 304 

JPM US Research Enhanced Index Equity 540 218 930 223 544 

Kinnevik AB ser. B 800 253 048 258 200 

New Wave Group AB ser. B 1 100 186 098 184 580 

PowerCell Sweden AB 1 000 187 200 185 100 

Probi AB 25 9 849 9 938 

Shop Apotheke Europe NV 150 176 206 174 880 

Skanska AB ser. B 800 179 616 187 360 

Swedish Orphan Biovitrum AB 1 000 174 050 185 100 

Global X SuperIncome Preferred ETF 3 300 347 927 349 851 

Swedbank AB ser A 1 000 187 900 182 100 

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) 1 800 545 886 573 750 

XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) 1 000 303 650 315 750 

    

Totalt  14 691 827 15 239 593 
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Not 9 Andra långfristiga fordringar     

   

 2021 2020 

Hyresdeposition SAB 27 900 100 159 
Summa 27 900 100 159 

 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

   

 2021 2020 
Förutbetalda hyror 27 900 111 760 
Övriga poster 96 447 141 895 
Summa 124 347 253 655 

 
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

   

 2021 2020 

Semesterlöner 244 683 230 393 
Upplupna sociala avgifter 76 879 72 390 
Övriga poster 712 505 864 537 
Summa  1 034 068 1 167 320 

 
Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång             
       
I januari 2022 beviljades CancerRehabFonden ett bidrag om 6 MSEK fördelat på 3 år av 
Sjöbergstiftelsen samt ett organisationsstöd om 500 tkr av Cancerfonden. 
 
 
 
 
 
 
 

Assently: de23b3b1cc92b1c399c283cb4207c2344c03b80ddcb016ace27ceee687be0fd844263716c229b79c900dcdf60a2a3db35e51dc7296ef998407e50eecd7f68591



25 
 

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. 
 

 
STOCKHOLM, DEN DAG SOM FRAMGÅR AV VÅR ELEKTRONISKA UNDERSKRIFT 
 
 
MAGNUS SJÖLUND   CATHARINA HAMILTON PADIN 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
KJELL BERGFELDT   LISE TORMOD 
 
 
HENRIK STEINBRECHER   ANDERS WALLGREN 
 
 

PIA WATKINSON 
Generalsekreterare 

 
 

Revisorspåteckning 
Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift. 
 

ERIK ALBENIUS 
   Auktoriserad revisor, PwC 
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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 2021. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 8-25 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 
2021 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 1-7. 
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 2021. 

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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IP: 62.181.199.98


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.3 Safari/605.1.15
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2022-04-04 07:31:47 UTC Case signed by party: Lise Viktoria Tormod Malmberg, 198104148906 (BankID)
IP: 62.181.199.98


2022-04-04 07:32:33 UTC Case request opened by party: Anders Wallgren, 197306077558 (BankID)
IP: 104.28.31.63


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-04 08:34:18 UTC Case reviewed by party: Anders Wallgren, 197306077558 (BankID)
IP: 83.233.31.194


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36


2022-04-04 08:43:42 UTC Case signed by party: Anders Wallgren, 197306077558 (BankID)
IP: 83.233.31.194


2022-04-13 07:59:15 UTC Case reviewed by party: Erik Albenius, 197804031438 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36


2022-05-03 12:10:45 UTC Case signed by party: Erik Albenius, 197804031438 (BankID)
IP: 62.119.65.134


2022-05-03 12:10:45 UTC Case finished. Certificate generated
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-05-0312:09:42
                    Erik Albenius på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0312:10:01
                    Erik Albenius på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0312:10:01
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    





Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3004087/8c6a80fe77116d2a46b98e1e6c0f0b6ad36ea936/?asset=verification.pdf



