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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNING

STYRELSEN

Under året har Barncancerfonden Norra haft ett protokollfört konstituerande möte samt 8 protokollförda
styrelsemöten. Arvode har under året betalats ut till styrelseledamöter. Styrelsen för Barncancerfonden Norra
lämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Barncancerfonden Norra är en av Sveriges sex barncancerföreningar. Föreningen har som ändamål:
att anskaffa medel för att stödja barn och ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande
sjukdomsbild, samt deras familjer,
att beakta och tillvarata intressen för barn och ungdomar som har eller har haft cancer samt sjukdomar med
närliggande sjukdomsbild,
att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn och ungdomar och deras familjer,
att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn och ungdomar som avlidit i cancer
och
att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

VERKSAMHETEN 1 STORT

Barncancerfonden Norra är en ideell förening utan vare sig landstingsbidrag, kommunala eller statliga bidrag.
Bidrag till verksamheten kommer från medlemsavgifter och bidrag från privatpersoner, företag och andra
organisationer.
Barncancerfonden Norra har funnits som förening sedan 1981. Upptagningsområdet är Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Verksamheten är kopplad till Barn 3 vid Norrlands
universitetssjukhus i Umeå.
Arbetet i Barncancerfonden Norra bedrivs till stor del i stödgrupper för att ge barn med cancer och deras
familjer stöd och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Det finns bland annat stödgrupper för
familjekontakt, unga vuxna, syskon och för föräldrar som förlorat sitt barn (vi som mist). Förutom
stödgrupperna finns sex lokala grupper som ansvarar för aktiviteter i närområdet. Grupperna anordnar bland
annat baddagar, bowlingträffar, utflykter, helgfrukostar och finns på plats vid olika mässor och skyltsöndagar i
regionen.
Föreningen kan också ge stöd till saker som kan öka trivseln och uppmuntra barn under behandling, t ex
clowner, bildpedagog, massör och "lustfyllda mellanmål". En annan viktig del av verksamheten är samtals- och
trivselkvällar på avdelningen och på hemsjukhusen. Material såsom filmer, tv-spel, sällskapsspel köps också in
av föreningen. Alla föreningens aktiviteter på Barn 3 syftar till att stärka livslusten och kämparandan hos de
drabbade barnen, syskonen och föräldrarna. Vi tror också att det kan hjälpa barnen i sin bearbetning av det
som händer.
Föreningen har en föreningsinformatör med en anställningsgrad på 100 % samt en ekonomifunktion som
finansieras av Barncancerfonden. Detta ger stöd och skapar en kontinuitet i föreningens verksamhet. g i
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Föreningens arbete bygger på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 100 personer varit engagerade i olika delar
av verksamheten på ideell basis.
Föreningen har under året fått bidrag från ett tiotal företag, bland annat i form av gratis inträde till idrotts- och
badanläggningar, matvaror till några av föreningens arrangemang samt leksaker för ett värde på omkring 150
000 kronor.
I samband med internationella barncancerdagen i februari anordnades det olika aktiviteter på flera orter i
upptagningsområdet.
Under 2016 har föreningen sålt lägenheten på Skolgatan 111C i Umeå. På Tomtebo i Hemavan har föreningen
genomfört en genomgång och uppdatering av elinstallationer samt VVS-lösningar för att minska
energiförbrukningen i stugan.
Barncancerfonden Norra stöttar Hjältarnas hus med ett årligt bidrag till verksamheten. I mars 2016 togs det
första spadtaget på Hjältarnas hus. Huset beräknas stå klart 2017.
Cirka 20 ungdomar från föreningen deltog i Barncancerfondens ungdomsstorläger som 2016 genomfördes på
Happy Tammsvik i Bro utanför Stockholm.
Under 2016 deltog föreningen med utåtriktad information och insamling på ett flertal mässor och evenemang.
Exempelvis Nolia i Piteå, Utemässan i Lycksele och Skördefest- och miljödagarna i Boden.
I september genomförde Barncancerfonden Norra ett föreningsutvecklingsmöte med fokus på hur
verksamheten inom föreningen kan utvecklas under de kommande åren. Det anordnades även en familjehelg
under hösten på Pite Havsbad med aktiviteter för både stora och små.

MEDLEMMAR

Barncancerfonden Norra har 1 875 varav 10 är företagsmedlemmar. Dessutom finns medlemmar i kategorierna
huvudmedlem, familjemedlem och stödmedlem.
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ANSTÄLLDA

Per-Erik Lindgren är anställd som föreningskoordinator och arbetar bland annat med Hjältarnas hus.
Tjänsten finansieras av Barncancerfonden Norra och är 100 %.

ÖVRIG INFORMATION
Barncancerfonden Norras vice ordförande Katarina Hjertell sitter med i styrelsen för Hjältarnas hus som
föreningens representant.
Föreningens representant i Barncancerfondens styrelse har varit Hans Gedda med Katarina Hjertell som
suppleant.
Föreningen har ett 90-konto och är därmed kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll.

E-post: norra@barncancerfonden.se
Telefon: 090-77 27 00
Postadress & besöksadress:
Barncancerfonden Norra
Umestan Företagspark hus 3
903 47 Umeå
Bankgiro: 903-0800
Plusgiro: 90 30 80-0
Swish 123 903 0800
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ES U L T AT OCH STÄlLN I N G

Intäkterna under de senaste fem åren har varierat, vilket framför allt beror på testamentsgåvor och större
gåvor.
Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar samtliga organisationer med 90-konto, skall minst 75 % av
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 % av insamlade medel får gå till insamling och administration.

NYCKELTAL
Ar

2016

2015

2014

2013

2012

Totala intäkter (tkr) (rapport Svensk
Insamlingskontroll)

5 278

3 662

8 458

3 918

4 255

Ändamålskostnader (tkr)

4 427

5 414

6 021

3 819

3 106

Insamlings- och administrationskostnader (tkr)

387

484

450

422

336

Resultat (tkr)

464

-2 236

1 987

-323

979

9 688

9 224

11 460

9 350

9 503

125

148

71

98

73

11

13

5

11

8

1 875

1 863

2 045

1 965

2 225

Eget kapital (tkr) (rapport Svensk
Insamlingskontroll
Ändamålskostnader/intäkter (%) (rapport Svensk
Insamlingskontroll)
Insamlings- och administrationskostnader/intäkter
(%) (rapport Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsantal
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Not

2016

2015

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

2

Övriga intäkter

3

Summa verksamhetsintäkter

162 120

162 800

3 313 060

3 439 043

49 844

53 447

3 525 024

3 655 290

-4427 261

-5 414 128

4,5,6

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

-22 879

-27 086

-363 936

-457 213

Summa verksamhetskostnader

-4 814 075

-5 898 427

Verksamhetsresultat

-1 289 052

-2 243 137

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Resultat från finansiella poster

7

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

1 744 970

0

8 189

7 456

1 753 159

7 456

Resultat efter finansiella poster

464 107

-2 235 681

Årets resultat

464 107

-2 235 681

Ränteintäkter och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
8

Byggnader och mark

309 966

342 444

309 966

342 444

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

9

5 300 465

6 048 162

10

1 631 919

1 691 919

6 932 384

7 740 081

7 242 350

8 082 525

68 569

32 839

68 569

32 839

Kassa och bank

2 649 220

1 372 624

Summa omsättningstillgångar

2 717 789

1 405 463

Summa tillgångar

9 960 140

9 487 988

Bostadsrätter Umeå

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2016-12-31

2015-12-31

9 688 115

9 224 008

9 688 115

9 224 008

187 850

164 238

Eget kapital
Balanserat kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa eget kapital och skulder
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71 675

61 889

12 500

37 853

272 025

263 980

9 960 140

9 487 988

4
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
•

Balanserat kapital
Ingående balans

9 224 007

Årets resultat
Utgående balans

464 107
9 688 115
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3) och FRIls Styrande riktlinjer för årsredovisningen. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare
räkenskapsår.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen 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 inbetalningarna för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge motsvarande

värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för föreningen. Om en del av lokal hyrs ut redovisas
hyresintäkter som en övrig intäkt om det inte hör till föreningens huvudsyssla att hyra ut lokaler. Till övriga
intäkter räknas även realisationsvinst vid försäljning av en fastighet.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag enligt stadgarna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är direkta kostnader för det insamlingsarbete som riktar sig mot föreningens samtliga
givare.
Administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Administrativa kostnader är tex styrelsemöten, revision
av föreningen, arvoden till styrelsen och administrativa system.
Leasing
Alla Barncancerfonden Norras leasingavtal redovisas som operationella dvs leasingavgift redovisas linjärt över
leasingperioden.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar
enlig plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Föreningen tillämpar inte
komponentavskrivning på byggnader eftersom byggnaden saknar betydande komponenter som har väsentliga
skillnader i nyttjandeperioder. Följande avskrivningstider tillämpas
Byggnader

30 år

Inventarier

5 år

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet.

Bostadsrätter
Bostadsrätter redovisas till anskaffningsvärdet.

Not 2 Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer

2016

2015

1 425 593

2 259 940

335 585

851 777

1 551 882

327 326

3 313 060

3 439 043

Av ovanstående belopp har 3 313 060 kr (3 430 043 kr) insamlats via 90-konton
1 insamlade medel organisationer ingår Spin of Hope med 160 898 kr (131 048 kr)

Not 3 Övriga intäkter

2016

2015

Hyror Tomtebo, Hemavan

49 844

53 447

Försäljning av bostadsrätt

1 718 727

0

1 768 571

53 447

2016
1

2015

0

0

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden
till styrelsen
Medelantal anställda har varit
Varav kvinnor

1

Löner och andra ersättningar

359 056

397 092

Sociala kostnader

112 815

161 932

471 871

559 024

Styrelsen

134 916

48 000

42 391

15 081

177 307

63 081

Sociala kostnader
Summa

Not 5 Revision

2016

2015

Revisionsarvode

15 356

13 438

Summa

15 356

13 438

KPMG AB

Not 6 Leasing
Hyra
Föreningen hyr kontorslokaler i Umeå, sedan 2014-12-01.
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2017-11-30 och är möjligt att förlänga 12 månader.
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2016

2015

72 020

63 657

72 020

63 657
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Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar som
anläggningstillgångar

2016

2015

Utdelningar

6 805

7 302

26 243

154

1 718 727

0

Räntor
Vinst vid försäljning av bostadsrätt
Vinst vid försäljning av värdepapper

1 384

0

1 753 159

7 456

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde

974 326

974 326

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

974 326

974 326

-631882

-599404

-32 478

-32 478

-664 360

-631 882

309 966

342 444

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Ingående avskrivningar
Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar

6 048 612
-748 147

6 048 612

Utgående anskaffningsvärde

5 300 465

6 048 612

0

Redovisat
värde Marknadsvärde
Fonder Swedbank

4 845 542

5 167 383

Fonder Nordea

284 500

289 632

Aktier

170 423

266 315

5 300 465

5 723 330

2016

2015

1 691 919

1 691 919

Not 10 Bostadsrätter
Bostadsrätter Umeå
Ingående anskaffningsvärde
Försäljning

Utgående anskaffningsvärde

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader

Not 13 Ställda säkerheter

Not 14 Eventualförpliktelser

-60 000

0

1 631 919

1 691 919

2016

2015

68 569

32 839

2016

2015

12 500

37 853

2016

2015

Inga

Inga

2016

2015

Inga
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Barncancerfonden Norra för år 2016.
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 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
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.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
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 fel, 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 fel 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 fel, 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 fel, 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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

— utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Barncancerfonden Norra för år 2016.
Jag tillstyrker att föreningsstämman 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.
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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.

Motala den 24 mars 2017

Helena Egelin
Auktoriserad revisor
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