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Or8. Nr: 857204 1369

ALLMANT OM VERKSAMHETEN

STYRE LS E N

Under 2015 har ett ordinarie 6rsmiite, ett konstituerande sammantrade och tolv protokollfiirda sammantraden hSllits.

Styrelsen fiir Ba rncancerfon d en V5sfua, organisationsn um m er 857204-1369, fer h:rm ed l:imn a verksa m hetsberiittelse
f6r rekenskapseret 2015-01-01- 2015-12-31. Arsredovisningen 6r uppriittad i svenska kronor, SEK.

ORDINARIE

Fredrik Parenius, ordfiirande

Per-Fredrik Andersson

Lina Rahal

KickiGunnarson

Ulf Aronsson

Ingvar Ringhage

Lisanne Triezenberg

SUPPLEANTER

Niklas lonrup
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R TVISO R

Helena Egelin, auktoriserad revisor, KPMG

R EVISORSS U P P LTANT

Robert Andersson, auktoriserad revisor, KPMG

TEKMANNAREVISOR

Leif Reimelid

SYFTE OCH AN DAMAL

Barncancerfonden Vestra ;r en ideell fatrening utan vare sig kommunala eller statliga bidrag. Bidrag till verksamheten
kommer frin medlemsavgifter och bidrag fran privata personer, ftiretag och andra organisationer. Ftireningen ar en av
sex regionala barncancerf6reningar i Sverige. Tillsammans bildar dessa fiireningar Barncancerfonden. Foreningens

Sndamel och uppgifter enligt stadgarna (52) ar:

aft anskaffa medel fair att stddia barn och ungdomar som drabbas av cancer, eller siukdomar med nerliggande
sjukdomsbild, samt deras familjer,
att beakta och tillvarata intressen fdr barn och ungdomar som har eller har haft cancer,

att driva och utveckla kontaktverksamhet fijr drabbade barn och ungdomar och deras familjer,
att driva och utveckla kontaktverksamhet fijr f6raldrar och syskon till barn och ungdomar som avlidlt i cancer,
att informera om framsteg och nya ron inom omredet barncancer,

VERI(SAMH ETEN I STORT

Insjuknade barn och ungdomar inom fiireningens region tillhiir barnonkologiskt centrum vid Drottning Silvias Earn-
och ungdomssjukhus i Gtiteborg. Der bedriver fiireningen verksamhet liksom vid f<iljande sjukhus i regionen: Ryhov i

l6nkitpinS, Stidra Alvsborgs lSnssjukhus i Bores, KSrnsjukhuset iSkdvde, Norra AlvsborBs lenssjukhus iTrollhdttan,
centralsjukhuset iKarlstad och vid lenssjukhuset i Halmstad.

Arbetet i Barncancerfonden Vastra bedrivs till stor del i st6dgrupper fiir att ge barn med cancer och deras familjer stbd
och miijlighet att trdffa andra med liknande erfarenheter. Det finns bland annat stiidgrupper f6r familjekontakt, unga
vuxna, syskon, peer support och fitr fiiraldrar som f6rlorat sitt barn (vi som mist). Faireningen kan ockse ge stiid till
saker som kan 6ka $ivseln och uppmuntra barne! t ex Akvarieleasing, fersk frukt och fikabr6d. En annan viktig del av
verksamheten er samtals- och trivselkv5llar pe avdelningen och p6 hemsjukhusen. Fdreningen kaiper in erskort och
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biljetter till olika idrottsevent och erbjuder intredesbiljetter till Liseberg och Universeum till familjer under behandlinB.

ln n eligga nde fora ld ra r e rbju ds iiven massage. Foren ingen bekosta r bescj k av sju kh usclownern a pe avd. 32I/322 tve
ggr/vecka samt negra ginger per er pA hemsjukhusen i upptagningsomradet. I fiireldrakbken finns tillgeng till nAgra

populaira veckotidningar och menadsmagasin samt Goteborgs-Posten.

For att underletta fiir konsultsjukskaiterskorna och syskonstiidjaren att gaira hem- och skoibesiik samt besdka

sjukhusen i regionen, betalar fiireningen fiir en bil som de kan disponera.

Nyinsjuknade barn fir en gSva best6ende av en vaska med innehell anpassat efter 6lder och information om
fijreningen. Alla barn och ungdomar som insjuknar erbjuds ;ven ett Supersnitre. Supersndret er ett snijre med parlor
som hj;lper barn med cancer att bearbeta sin sjukdom. Varje perla symboliserar en del ibehandlingen.

F6reningen ordnar helger med vistelse pe spa samt andra aktiviteter for mammor respektive pappor med barn under
behandling. Med fiireningens hjelp har det aven ordnats tonirstraffar och syskontr;ffar under ledning av personal.

Alla familjer med barn/ungdom under behandling erbjuds bidrag till en resa fdr rekreation. Foreningen har ocksa

"sista dnskan"-verksamhet. Familjerna erbjuds even att till en liten kostnad hyra fdreningens stuga lon Bengtssetern i

Sunne i Viirmland.

Det finns en heltidsanst;lld fiireningsinformatiir, Lena Hedlund, och en ekon omifu n ktion, Ake Lindahl, som finansieras
av Barncancerfonden som ger sttjd och kontinuitet till verksamheten. Kommunikationen med medlemmarna sker vra

det digitala nyhetsbrevet Solstrimman, webbplatsen och sociala medier.

VASE NTTIGA HANDELSER UNDER RAKENSKAPSARET

Foreningens arbete bygger pe ideellt engagemang. Totalt har ett hundratal personer har under Sret varit engagerade i

fijreningens arbete. lsamband med fdreningens ersmiite i mars anordnades en medlemstriff i Giiteborg och i

november anordnades en treff fiir alla som iir engagerade i fdreningens stodgrupper.

I mars m6nad avslutades strukturprojektet, ett projekt som pebdrjades hdsten 2014, dir styrelsens handbok samt
fiireningens bdssregister uppdaterats.

Projektet visade pe ett behov av utokade resurser for att kunna mdta upp inkommande insamlingar samt pe andra

siitt siikra f6reningens intakter. Styrelsen beslutade att etablera en tillsvidare heltidstjenst med start den 1 oktober
med huvudsakligt fokus pi insamling och givarservice. Petra Ambjdrnsson som iiven var projektledare fiir
strukturprojektet erbjOds tjansten.

I mai var fiireningen viirdar fatr Barncancerfondens ungdomsstodager. Barncancerfonden Vestra tog emot ca 160

ungdomar fran hela Sverige pe en anl6ggninB i Bokenas utanfiir Uddevalla. Hela arrangemanget var mycket lyckat och
minnesvert.

Fdreningen har under Sret medverkat i en rad sammanhang f6r att sprida information om v6r verksamhet och ver sak
aven till allmiinheten. Ofta handlar nedan nemnda insa mlingsa rrangemang iiven om att informera och sprida kunskap,

vilket blir naturligt ndr representanter frSn vAr fdrening finns pe plats. L,t,,,,.P"P-" 
)41
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Under viren spelade fatreningen in en informationsfilm om Supersndret som har spridits via sociala medier. En

mobilapp fiir Supersndret har aven tagits fram och er tillgenglig f6r alla att anvSnda.

PA internationella barncancerdagen genomfiirdes ljusmanifestationer pa flera hell. I centrala Gaiteborg genomfairdes

ett fackeltag tillsammans med Team Rynkeby.

Stiirre insamlingsinitiativ till fiirman fiir Barncancerfonden Vestra har till exempel varit "Musik mot Cance/' i
Trollhattan, "Fdr att vi kan" i Ny'olndal, "Rock mot Cancer" i Hjo samt Barncancermilen i Bores. Under eret har even
fdreningen mottagit en stairre gava fr6n PepsiCo Foundation Fund, USA, fdr att stodja clownverksamheten iv;stra
Sverige.

Kungsbacka lF genomfdrde i september en fotbollscup, Tristan invitational cup, till minne av en lagkamrat som i mars

avled i komplikationer efter en stamcellstransplantation. Overskottet fran cupen skanktes till Barncancerfonden
Viistra.

F6reningen har under 6ret arbetat tillsammans med Barncancerfonden. Bland annat vid BMW:s kampanj, Spin of
Hope samt vid Walk of Hope.

laugusti2015 kiipte faireningen ett hus pe Hagevrgen 2 iSevedalen, Partille, tio minuters promenad fren Drottnrng
Silvias barn- och ungdomssjukhus. Kansliet kommer att flytta dit och visionen ar att det skall bli ett "andra hem" dlr
barn, som genomgir en lSng och tuff behandling, kan bo med sin familj. Ett trivsamt stelle, fyllt av liv och glddje och
miiten med menniskor i samma situation. Huset dr ockse tenkt att bli en naturlig mdtesplats fiir faireningens
medlemmar.

VASENTTIGA HAN DELSER EFTER RAKENSKAPSARETS UTGANG

Huset som inforskaffades 2015 registrerades som "Hoppets hus" pa Patent- och Registreringsverket ijanuari 2016.

Planerad inflyttning er mars 2016. En projektgrupp ansvarar fdr planering och samarbeten kring renovering och ser till
att allt ftiljs upp och hanteras enligt gAllande regelverk.

MEDLEMMAR

Vid erets slut hade 1 199 medlemmar betalat medlemsavgiften fiir 2015.

ANSTATTDA

Petra Ambtiirnsson projektanst;lldes pA 100 % av Barncancerfonden Vastra fran mars 2015 till oktober 2015. Derefter
6vergick anstellningen till en tillsvidare ans:.ellnin+. V(r'\
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6vRIG INFoRMATIoN

Fiireningen har under verksamhetseret representerats av Lina Rahal som ordinarie ledamot och av Fredrik Parenius

som suppleant vid Barncancerfondens styrelsesammantrdden. Ftireningen har deltagit i arbetsgrupper och vid
evenemang arrangerade av Barncancerfonden. Fiireningen har varit representerad vid Barncancerfondens stormtiten
och ordf6randekonferenser.

Fiireningen har ett go-konto och er darmed kontrollerad av Svensk insamlingskontroll.

POSTADRESS: Stora Avegen 21436 34 Askim

TETEFON: 031-84 51 03

WEBBPLATS: www.barncancerfonden.se/vastra

E-POST: vastra@barncancerfonden.se

PG: 90 06 60-2

BG:900-6602
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Int:kterna under de senaste fem aren har varierat, vilket framf6r allt beror pA arv och st6rre gevor.

Enligt Svensk Insa m lingskontroll, som kontrollerar samtliga organisationer med 90-konto, skall minst 75 % av
insamlade medel ga till andamelet och h6gst 25 % av insamlade medel far gA till insamling och administration.

NYCKE ITAT

Ar

Totala intekter {tkr) (rapport Svensk
Insamlingskontroll)

Andamelskostnader (tkr)

Insamlings- och administrationskostnader tkr

Resultat tkr

Eget kapital (tkr) (rapport Svensk
Insamlingskontroll)

Andamalskostnader/intekter (rapport Svensk
Insamlingskontroll) %

Insamlings- och administrationskostnader/intekter
% (rapport Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsantal

2015

6 015

4 498

4L6

20t4

5 409

3746

203

2013

3 133

3 491 2 473

240 346

20t2 2011

4480 5149

7 079 5 357

1101 2 460

11 166 10 054

7

1199

3

1 408

576

7 594

111

8

1360

11

5878

7014 1 185
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Not 2015

239 750
5 510 555

53 000

20L4

229 700

6 776 449

16 000

Verksamhetsintekter
N4edlemsavgifter

Gevor

Ovriga intakter

S u m m a v e r ks d m h ets i ntii kte I

Verksamhetskostnader
Andamelskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

S u m m o v e r kso m hets kost na d e r

Verksamhetsresultat

Resultat frSn fi nansiella investeringar

Resultat fren bvriga viirdepapper och fordringar som
anlaggningstillgengar
ovriga 15nteintrkter och liknande resultatposter
Summo resultot frdn finonsiella investe ngor

Resultat efter finansiella poster

qLrff 
^i irar .Ac' 'lrr+

Arets resultat

4,7

5 803 405

4 498 037
-46 816

-386 219

6 362 749

-3 746 L52
-26940

-I75 823

-4 937 072

872 333

-3 948 914

2 4L3 235

0

46 496
242 490

1 419

243 909

| 7t6 243

-3 474

t tt2 769

46 896

2 460 131

,*ort 
l(
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Org. Nr:857204 1369

TIITGAN GAR

Anldggningstillgingar
Materiella anlagtnintstillgengar
Byggnader och mark

Finansiella anleggningstillg6ngar
Ldngf ristiga vdrdepappersinnehav

Summa anleggningstillgengar

OmsettningstillgAngar

Kortfristiga fordringar
Fiirutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank

Summa omsittningstillgangar

SUMMA TITIGANGAR

Not 2015-12-31

1 785 68L

20L4-L2-3L

332 458

7 785 6ar 332 45a

3 179 006

0

7 785 581

3 179 006

3 5t7 464

40 069 21698
40 069

3 649 268

3 589 336

11475 018

21 698

6 745 0r9

67667r7

10278187 l//l
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EG ET KAPITAI. OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

Kortfristiga skulder
Leverantairsskulder

Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intekter

Summa eget kapital och skulder

Not 2015-12-31 20L4-t2-31

tI 167 0r4 70 054 245

10

u 167 0r4

241486
3 474
9 951

53 093

70 054 245

190 028

0
13 359
20 549

308 004

11475 018

223 936

10 278181

Stallda sekerheter

Ansvarsf<irbindelser

2015

Inga

Inga

2014

Inga

tnca 

ill-
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NOTER

Not 1 Redovisnints- och varderingsprinciper
Fdreningens redovisning- och vArderingsprinciper iiverensstammer med 6rsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och FRlls Styrande riktlinjer f6r ersredovisning.

Resultatrekningen

Verksamhetsintakter
Endast det infliide av ekonomiska fiirdelar som fiireningen erhellit eller kommer att erhilla fiir egen rikning
redovisas som intakt.
Intdkter vijrderas, om inget serskilt anges nedan, till verkliga viirdet av det som erhallits eller kommer att
erhellas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningarna fiir medlemskap i foreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalnlngen fr5n medlemmen och intaktsredovisas iiver den tidsperiod som avses.

GAvor och bidrag
En transaktion i vilken faireningen tar emot en tillgeng eller en tjenst som har ett varde utan att ge
motsvarande viirde i utbyte er en geva eller ett erheliet bidrag. Om tillgingen eller tjansten erhells ddrfair
att ftireningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
Sterbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, ;r det ett erhellet bidrag. Ar det inget bidrag er det en
gdva.

Ovriga intekter
Ovrlga inEkter;r int:ikter som inte dr prim;ra fiir fitreningen. Om en del av lokal hyrs ut redovisas
hyresintdkter som en aivrig intekt om det inte hbr till fiireningens huvudsyssla att hyra ut lokaler. Till aivriga
intekter reknas aven realisationsvinst vid fairsaljning av en fastighet-

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in ifiiljande funktioner; iindam6ls-, insamlings- och administrationskostnader

AnddmAlskostnader
Andamelskostnader ;r sidana kostnader som kan h;nfiiras till fijreningens uppdrag enligt stadgarna.

Insomlingskostnoder
Insamlingskostnader er direkta kostnader ftir det insamlingsarbete som riktar sig mot f6reningens samtliga
grvare.

Ad m i n istrot ionskostnqd e r
Administrativa kostnader ar sedana kostnader som behOvs f6r att administrera organisationen.
Administrationen utgar kvalitetsgaranti for endamelet och fiir givaren. Administrativa kostnader er tex
styrelsemiiten, revision av fdrenin8en, arvoden till styrelsen och administrativa system.

Balansriikningen

TillgAngar, skulder och avsdttningar verderas till anskaffningsviirdet om inget annat anges nedan.
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Materiella anleggnlngstilltengar

Materiella anlaggningstillgangar varderas till anskaffningsvdrdet minskat med avskrivningar enlig plan.
Avskrivning sker linjert iiver tillgangens beraknade nyttjandeperiod. F6reningen tillampar inte
komponentavskrivning pi byggnader eftersom byggnaderna saknar betydande komponenter som har
vasentliga skillnader i nyttjandeperioder. Fi iande avskrivningstider tillempas

garncancerfonden Viistra

Or8. Nr:857204 1369

Byggnad er
Markanleggningar
Inventarier

Finansiella anlSggningstillgentar
Verdepapper
Verdepapper redovisas till anskaffningsvarde.

Not 2 Givor och bidrag
Insamlade medel fiirdelar sig enligt fiiljande
Allmiinheten

F6retag

Andra organisationer

5 510 655
Av ovanstaende belopp har 5 510 655 kr (6 116 449 kr) insamlats via go_konton
I insamlade medel organisationer ing6r Spin of Hope med 617 380 kr (433 821 kr kr)

30 5r
10 ar
5er

2015

2 418 590

601 308

2 490 757

20L4

4 844 494
407 844
870 111

6 176 449

Not 3 dvriga intekter
Hyror JonBengtsStern

Hyror Hagevagen

Summa

Not 4 Medelantal anst6llda och personalkostnader
Medelantal anstallda
Varav kvinnor
Lainer och andra ersattningar
Sociala kostnader

Summa

Not 5 Revision
Revisionsarvode, KPMG

Summa

Not 6 Resultat fr6n virdepapper och fordringar som
anliiggningstillgAngar
Riintor
Fairseljning av verdepapper

20t5
8 300

44 700

20t4
16 000

53 000

2015

r
L

298 097
93 662

16 000

20t4
0

0

0

391759

2015
18 750

o

20t4
12 500

18 750

2015
1 41q

242 490

12 500

2t4
46 896

0
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Not 7 Leasint
Fiireningen hyr kontorslokal

Fiireningen hyr kontorslokal i Askim.

Avtalet om lokalhyra strecker sig till den 31 mars 2016

Not 8 Materiella anleggningstillgangar
Byggnader och mark
IngSende anskaffningsvdrde byggnad och mark
In kOp

Utgaende ackumulerade anskaffningsvdrde

Ingeende avskrivningar
Arets avskrivning

Utgeende ackumulerade ayskrivningar

Utgdende redovisat virde

Not 9 Langfristiga vardepappersinnehav
Ingeende anskaffningsvirde
F6rseljningar

Utgeende anskaffningsvdrde

Not 10 Etet kapital
Ing6ende balans

Arets resultat

2014
t3 7L6

20L4
43 208

73 !16

20r4-t2-37

501000
1 500 440

43 208

2013-12-31

501 000

0

8 001 440

L6A 542
47 2t7

50x 000

r52 429
16 113

2t5 759

7 785 681

201s-12-31

3 179 006
-3 179 006

t6a 542

332 458

2075-72-3L

3 179 006

0

0

2015-12-31
10 054 245

3 179 006

20r+L2-31
7 594 LL4

2 460 L3L
17 rct 0r4 roos424s 

l4
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Per-Fredrik AnderssonFredrik Parenius

Auktoriserad revisor

VAr revisionsberettelse har avgivits den ll mars 2016
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