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Förvaltningsberättelse 2019
Barncancerfonden Västra, organisationsnummer 857204-1369.

Förvaltning

Allmänt om verksamheten

STYRELSEN
Under 2019 har ett ordinarie årsmöte, ett extra årsmöte och
10 protokollförda möten hållits, varav ett var konstituerande.
Styrelsen för Barncancerfonden Västra, organisationsnummer 857204–1369, lämnar härmed följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad
i svenska kronor, SEK.

SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Barncancerfonden Västra är en av sex regionala barncancerföreningar i Sverige. Föreningen representeras i styrelsen för
Barncancerfondens riksförbund. Föreningens ändamål och
uppgifter enligt stadgarna (3§) är att:

O beakta och tillvarata intressen och rättigheter för barn och
ungdomar samt deras närstående, som har eller har haft
cancer eller närliggande sjukdom
Od
 riva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn
och ungdomar samt deras närstående
Od
 riva och utveckla kontaktverksamhet för närstående till
barn och ungdomar som dött i cancer eller närliggande
sjukdom
O informera om föreningens verksamhet, framsteg och nya
rön inom området barncancer
O samverka med övriga medlemsföreningar för att bidra till
en hög och likvärdig kvalitet för samtliga medlemsföreningar i Barncancerfonden.

ORDINARIE
Per-Fredrik Andersson, ordförande
Helena Gillberg, vice ordförande
Dennis Strand, ekonomisk talesperson
Maria Alphov, vice sekreterare
Kicki Gunnarson
Lisanne Triezenberg
Anders Brindeby
SUPPLEANTER
Michelle Vega, sekreterare
Nathalie Friberg
Sara Afzelius

Barncancerfonden Västra kan även i övrigt anslå medel
i enlighet med ändamålet.

REVISOR
Helena Egelin auktoriserad revisor,
Egelins Revisonsaktiebolag

VERKSAMHETEN I STORT
Barncancerfonden Västra är en ideell förening utan kommunala eller statliga bidrag. Bidrag till verksamheten kommer
från privatpersoner, företag, organisationer samt medlemsavgifter.
I västra Sverige insjuknar årligen 90–100 barn och ungdomar i en barncancerdiagnos eller närliggande sjukdomsbild.
Dessa barn tillhör barnonkologiskt centrum vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Barncancerfonden Västra bedriver stödverksamhet på
barnonkologiskt centrum liksom vid följande sjukhus i regionen: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde, Norra Älvsborgs
Länssjukhus i Trollhättan, Centralsjukhuset Karlstad och
Hallands sjukhus i Halmstad.
Arbetet i Barncancerfonden Västra bedrivs av medlemmar
som engagerar sig i stödgrupper för att ge drabbade möjligheten att träffa andra med liknande erfarenheter. Det finns
lokala stödgrupper för familjekontakt, unga vuxna, syskon
och föräldrar som förlorat ett barn (Vi som mist) som regelbundet bjuder in till olika sammankomster.

LEKMANNAREVISOR
Magnus Frid, ordinarie
Leif Reimelid, suppleant
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En viktig del av verksamheten är samtals- och trivselkvällar
på avdelningen på barnonkologiskt centrum och på hemsjukhusen. Varje onsdag kväll bjuder representanter från föreningen på fika eller mat på barnonkologiskt centrum. Vid högtider
som påsk, jul och nyår ser föreningen till att det finns något
extra gott att äta för inneliggande familjer.
På avdelningen ser Barncancerfonden Västra till att det
finns bra utrustning i föräldraköket såsom en kaffemaskin
och porslin samt en storbilds-tv. Föreningen ger också ekonomiskt stöd till saker som kan öka trivseln och uppmuntra barnen på avdelningen, till exempel tv på rummen, tv-spel och inhyrning av akvarier. Föreningen anlitar ett bageri som levererar nybakat bröd till avdelningen två dagar i veckan samt
bakverk vid högtider som kanelbullens dag och fettisdagen.
Genom Barncancerfonden Västra erbjuds inneliggande
föräldrar på Barncancercentrum massage varannan vecka.
Föreningen bekostar besök av sjukhusclownerna på avdelning 321/322 två gånger i veckan samt några gånger per år på
hemsjukhusen i upptagningsområdet.
Föreningen köper även in årskort och biljetter till olika
idrottsevent, Liseberg och Universeum som sjukhuspersonal
kan ge till familjer under behandling.
För att underlätta hem- och skolbesök samt besök på sjukhusen i regionen för konsultsjuksköterskor och syskonstödjare
bekostar föreningen leasing av bil som de kan nyttja vid behov.
Barncancerfonden Västra ger nyinsjuknade barn en ryggsäck i gåva med åldersanpassat innehåll och information om
föreningen. Alla barn och ungdomar som insjuknar erbjuds
även ett SuperSnöre. SuperSnöret är ett snöre med pärlor som
hjälper barn med cancer att bearbeta sin sjukdom. Varje pärla
symboliserar en del i behandlingen.
Sedan 2016 är föreningens nav “Hoppets hus” på Hagevägen 2
i Sävedalen. I huset finns föreningens kansli, mötesrum och en
övernattningslägenhet. Huset är en naturlig mötesplats för föreningens medlemmar. Utöver föreningens egna träffar har
vårdpersonal från sjukhuset använt lokalerna för verksamhetsmöten och samtal. De som besöker huset beskriver det som ett
trivsamt ställe, nästan som hemma.
Alla familjer med barn eller ungdomar under behandling
erbjuds ekonomiskt bidrag till en resa för rekreation. Familjer
som mist ett barn erbjuds ett extra resebidrag. Familjerna
kan även hyra föreningens stuga Jon Bengtsätern i Sunne
i Värmland mot en mindre kostnad.
Kommunikationen med medlemmarna sker via digitala
nyhetsbrev, föreningens webbplats och sociala medier.
Föreningens lokala stödgrupper har även digitala mötesplatser
i form av egna Facebook-grupper. Möten och kontakt med personal, politiker, Regionalt Cancercentrum Väst och andra
vårdföreträdare har skett kontinuerligt under året.
Föreningens kansli i Hoppets hus har två heltidsanställda
resurser. Kansliet stödjer styrelsen med löpande

administration, samordning av event och insamling samt sköter kommunikationen med medlemmar och volontärer. För
att säkerställa att den ekonomiska redovisningen sköts enligt
gällande regelverk finansieras en ekonomifunktion av riksförbundet Barncancerfonden. Föreningens ordförande och kansli har ett nära samarbete med avdelningen råd och stöd på
riksförbundet samt övriga föreningar i landet i syfte att verka
för ett likvärdigt stöd till drabbade barn och familjer.

Hit går din gåva

Administration
5%

Insamling
1%

Ändamål
94 %

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2019 har föreningen bjudit in till över 110 träffar eller
aktiviteter via föreningens kalendarium. Cirka 2150 personer: vuxna, ungdomar och barn, har deltagit vid dessa
träffar. Några personer har deltagit vid flera olika aktiviteter och andra vid enstaka tillfällen. Vissa av träffarna har
varit lokalt riktade för 5–30 deltagare, som fikaträffar, föreläsningar, bio, och pizzabakning. Andra aktiviteter har
varit större arrangemang för 100–200 deltagare och har
riktat sig till samtliga medlemmar i föreningen.
Ett mål med stödverksamheten 2019 har varit ökad
interaktion mellan medlemmar. Vid en utvärdering efter
en aktivitet lämnade en medlem denna kommentar:
”Första gången vi var med på något och herregud
va skönt att prata med andra i samma situation.”
Även på de större arrangemang som anordnats under
året har gemenskap varit ett viktigt tema. Ett exempel var
den familjehelg på Skara sommarland som föreningen anordnade i juni för 238 medlemmar. Man roade sig i parken
under två dagar, åt tacobuffé, övernattade i stuga och åt
frukost tillsammans. På föreningens årsmöte, som hölls på
Sankt Jörgen Park Resort i Göteborg, deltog 140 föräldrar
och unga vuxna och mötet kombinerades med övernattning på hotellet med tid för spa, samtal och föreläsning
om sena komplikationer efter barncancer.
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I september var 44 familjer från föreningen tillsammans
en helg på Isaberg Mountain Resort i Hestra för att utmana
sig själva i höghöjds- och rodelbanor. De barn som ville fick
gå matlagningskurs. I utvärderingen efter helgen framkom
det hur viktigt det är för familjerna att få träffa andra barncancerdrabbade och att få tid med sin egen familj. En av
deltagarna skrev följande i utvärderingen:
”Era läger har varit en räddning för vår familj. Att få möjligheten att komma bort från verkligheten och bara kunna
fokusera på varandra har varit, och är fantastiskt. Att själv
planera och finansiera semester hade aldrig prioriterats.
Så här i efterhand, när behandling är över kan jag verkligen
i backspegeln se vad ert stöd har betytt och fortfarande betyder
för oss.”
Utöver verksamheten på sjukhusen samt de aktiviteter
som föreningen bjudit in till via kalendariet finns slutna
grupper som träffas regelbundet. Under 2019 har tre Vi som
mist-grupper, en seneffektsgrupp samt en sorgebearbetningsgrupp varit aktiva.
Under våren 2019 introducerades ett par nya pärlor till
SuperSnöret vilket medförde en uppdatering av samtligt
informationsmaterial som föreningen även ombesörjt att
distribuera ut till övriga föreningar i landet.
Allt arbete i föreningen bygger på ideellt engagemang.
Totalt har ett hundratal personer varit engagerade i föreningens arbete under året. Många som engagerar sig är själva drabbade av barncancer på något sätt men även icke
drabbade engagerar sig i föreningens verksamhet. Till
exempel har volontärer engagerat sig i ”Vi som mist”-grupper för att stödja syskon.
Barncancerfondens föreningsstormöte på Arlanda i oktober genomfördes i Open space-form vilket innebar ett aktivt
deltagande från alla deltagare. Av de 165 deltagarna var 30
medlemmar från Barncancerfonden Västra med. Temat för
mötet var hur vi kan göra mer- och bättre tillsammans.
Under 2019 genomfördes 68 möten, kurser samt familjeoch ungdomsträffar i Hoppets hus. Ett exempel är en sorgebearbetningskurs med åtta träffar som genomfördes under
våren. Två familjer har under året nyttjat lägenheten i
Hoppets hus som bostad då ett barn i familjen behandlats på
Barncancercentrum i Göteborg. Till sommaren 2019 färdigställdes en ny asfalterad och stenlagd uppfart med laddstation för elbil samt plats för fem bilar utanför Hoppets hus.
Under hösten påbörjades renoveringen av plan tre i huset.
Intresset för att boka föreningens stuga Jon Bengtsätern
i Sunne har varit stort även 2019. Stugan har haft beläggning under 60 % procent av årets veckor och besökts av 31
medlemsfamiljer. En upprustning av stugans kök har gjorts
med bland annat ny spishäll samt kyl och frys. 46 familjer
har fått bidrag från föreningen för att åka på rekreationsresa, en ökning med 7 familjer från föregående år.

Föreningen har under året arbetat tillsammans med
Barncancerfonden nationellt genom exempelvis idrottsevent som Spin of Hope. På Internationella barncancerdagen
uppmärksammade vi barncancerfrågan genom att arrangera
ljusmanifestationer på flera håll. I centrala Göteborg, Borås,
Jönköping och Halmstad genomfördes dessa manifestationer
tillsammans med Team Rynkeby vilket uppmärksammades i
både radio och tidningar. I samverkan har vi även skapat opinion och lyft behovet av stärkt psykosocialt stöd för barncanceröverlevare och deras närstående.
Barncancerfonden Västra har varit värdar på en av de
samtalsdagar för mor- och farföräldrar som mist ett barnbarn som Barncancerfonden arrangerade på flera platser
i Sverige. 53 ungdomar och ledare från Västra deltog vid
Barncancerfondens ungdomsstorläger som i år arrangerades i Sälen, av Barncancerfonden Mellansverige.
För att sprida information och kunskap till allmänheten
om barncancer och om Barncancerfondens verksamhet har
föreningen medverkat vid flertalet olika event och insamlingar. Totalt har över 30 olika större insamlingsinitiativ
genomförts till förmån för Barncancerfonden Västra.
Några av de större och återkommande insamlingarna
är till exempel ”Barncancergalan” i Säffle, ”Rock mot
Cancer” i Hjo samt ”Barncancermilen” i Borås. För att synliggöra vilka som representerar föreningen i samband med
dessa event och även vid medlemsträffar gjordes under
hösten en större beställning av profilkläder så som västar,
t-shirts och munkjackor.
Föreningen har under året fått stöd och subventionerade
priser från företag och föreningar. Detta i form av bland
annat gratis eller rabatterade priser för till exempel hotellrum, biljetter till idrottsevent, rabatter på bröd och andra
varor och tjänster till ett värde på omkring 200 000 kr.
I slutet av året fick föreningen två testamentsgåvor på totalt
1,8 mkr.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Som ett led i pågående renovering av in och utsida på
Hoppets hus installerades i januari 2020 en hiss för att tillgängliggöra entréplan i huset. Målet är att invändig renovering av huset skall stå klart under första kvartalet 2020.
Barncancerfonden kommer från och med 2020 ta över
finansiering och arbetsgivaransvar för samtliga anställda
på föreningens kansli. Den 1 februari 2020 tillsätts ytterligare en tjänst vilket innebär att föreningens kansli då består av totalt tre heltidstjänster, en verksamhetsledare, en
föreningskoordinator samt en administratör som ombesörjer det löpande i verksamheten samt kvalitetssäkrar och
stöttar styrelsen. Gruppen tillhör avdelning Råd & Stöd
på riksförbundets kansli i Stockholm.
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M A N N E är stolt över
sitt långa SuperSnöre.
 FOTO: ANNA-LENA LUNDQVIST

Telefon: 031-84 51 03
E-post: vastra@barncancerfonden.se
Webbplats: www.barncancerfonden.se/vastra

MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen totalt 1409 medlemmar
(familj eller enskilt medlemskap) varav 81 drabbade familjer har fått sitt medlemskap kostnadsfritt då de blev nya
som medlemmar under 2019. Av det totala antalet medlemmar är 1107 drabbade familjer och 302 stödmedlemmar.
Det totala medlemsantalet har ökat med 3,8 %.

Post och besöksadress:
Barncancerfonden Västra
Hagevägen 2
433 64 Sävedalen

ANSTÄLLDA
Petra Ambjörnsson har varit anställd av föreningen sedan
oktober 2015 med uppdraget att sköta föreningens givarservice, volontärsamordning samt olika projekt. I augusti 2019
gick finansiering och arbetsgivaransvar för Petras tjänst
över till Barncancerfondens riksförbund.

Plusgiro: 90 06 60-2
Bankgiro: 900-6602
Swish: 900 66 02
RESULTAT OCH STÄLLNING
Intäkterna under de senaste fem åren har varierat, vilket
framför allt beror på testamentsgåvor och andra större
gåvor. Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar
samtliga organisationer med 90-konto, ska minst 75 % av
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 % av insamlade medel får gå till insamling och administration. Då
föreningen fick ett stort arv sent på året har föreningen inte
uppnått att minst 75% av insamlade medel ska gå till ändamålet detta år men räknar med att dela ut mer nästa år.

ÖVRIG INFORMATION
Föreningen har under verksamhetsåret representerats av
Fredrik Parenius som ordinarie ledamot och av Per-Fredrik
Andersson som suppleant vid Barncancerfondens styrelsesammanträden. Föreningen har deltagit i arbetsgrupper
och vid evenemang arrangerade av Barncancerfonden.
Föreningen har varit representerad vid Barncancerfondens
stormöten, ordförandekonferenser och varumärkesforum.
Föreningen har ett 90-konto och är därmed kontrollerad
av Svensk Insamlingskontroll.
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Nyckeltal
År

2019

2018

2017

2016

2015

TOTALA INTÄKTER (tkr)					
(rapport Svensk Insamlingskontroll)
8 677
6 584
7 189
8 759
6 015
ÄNDAMÅLSKOSTNADER (tkr)
INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER (tkr)
RESULTAT (tkr)

EGET KAPITAL (tkr)
(Rapport Svensk Insamlingskontroll)
ÄNDAMÅLSKOSTNADER/INTÄKTER (%)
(rapport Svensk Insamlingskontroll)
INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER/INTÄKTER (%)
(rapport Svensk Insamlingskontroll)
MEDLEMSANTAL

7

4 966

5 041

5 583

5 995

4 498

315

485

429

341

416

3 396

1 059

1 178

2 423

1 101

19 222

15 826

14 768

13 590

11 166

57

77

78

68

78

4

7

6

4

7

1 409

1 357

1 412

1 404

1 199
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Resultaträkning
Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter		
Gåvor
2
Övriga intäkter
3

2019

2018

265 653
8 396 630
14 300

250 900
6 320 922
12 500

Summa verksamhetsintäkter		

8 676 583

6 584 322

Verksamhetskostnader
4
Ändamålskostnader
5
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader
6

-4 965 601
-49 062
-266 121

-5 040 976
-47 602
-437 197

Summa verksamhetskostnader		 -5 280 785

-5 525 775

Verksamhetsresultat		
Resultat från finansiella investeringar
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter

3 395 798

1 058 546

7

-143

0		

Summa resultat från finansiella investeringar		

-143

0

Resultat efter finansiella poster		

3 395 655

1 058 546

Årets resultat		

3 395 655

1 058 546
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Balansräkning
Not 2019-12-31 2018-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
8
Inventarier
8
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar		

7 704 744
65 039

7 917 033
130 076

1 165 209

246 459

		

8 934 992

8 293 568

Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav
9
467 214

0

		

467 214

0

Summa anläggningstillgångar		

9 402 206

8 293 568

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
10

178 889
2 005

119 900
2 021

21 436

34 458

		

202 330

156 379

Kassa och bank		

10 491 091

8 143 907

Summa omsättningstillgångar		 10 693 421
8 300 286
			
SUMMA TILLGÅNGAR		

20 095 627

16 593 854

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat		

19 221 765

15 826 110

		

19 221 765

15 826 110

658 266
21 526
0

514 450
9 063
9 446

194 070

234 785

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skatteskuld		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
11

		
873 862
767 744
Summa eget kapital och skulder		

20 095 627

16 593 854

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
		Balanserat
		resultat
Ingående balans		
15 826 110
Årets resultat		
3 395 655
Utgående balans		

19 221 765
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Noter
Balansräkningen

NOT 1 | REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) .
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet
minskat med avskrivningar enlig plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Föreningen tillämpar komponentavskrivning på byggnader eftersom
olika komponenter antas ha skillnader i nyttjandeperioder. Följande
avskrivningstider tillämpas

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 omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Stomme				50 år
Tak och fönster			
25 år
Fasad				30 år
Inre ytskikt			
15 år
Installationer (el, rör, ventilation)		
15 år
Markanläggningar			10 år
Inventarier			5 år

Gåvor och bidrag

Finansiella anläggningstillgångar

Medlemsavgifter

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 inte ett bidrag
är det en gåva.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas
inflyta.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella
tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärdet.
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.

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.

NOT 2 | INSAMLADE MEDEL
2019

2018

Allmänheten
Företag
Andra organisationer

4 239 121
819 600
3 337 909

2 480 463
482 322
3 358 137

Summa

8 396 630

6 320 922

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag enligt stadgarna.

O I insamlade medel från allmänheten ingår testamentsgåvor

Insamlingskostnader

med 2 289 677 kr (12 157 kr).

Insamlingskostnader är direkta kostnader för det insamlingsarbete
som riktar sig mot föreningens samtliga givare.

O I insamlade medel organisationer ingår Spin of Hope, ett nationellt
idrottsevent arrangerat av Barncancerfonden, med 1 931 010 kr
(2 094 403 kr).

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att
administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Administrativa kostnader är till
exempel styrelsemöten, revision av föreningen, arvoden till styrelsen
och administrativa system.

NOT 3 | Ö
 VRIGA INTÄKTER

Leasing		
Samtliga Barncancerfonden Västras operationella och finansiella
leasingavtal kostnadsförs löpande över leasingperioden.
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Hyror Jon Bengtsätern

2019
14 300

2018
12 500

Summa

14 300

12 500
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NOT 4 | MEDELANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantal anställda
Varav kvinnor
Löner och andra ersättningar
och sociala avgifter
Övriga anställda
Sociala kostnader

2019
1
1

2018
1
1

154 784
63 015

294 626
171 481

Summa

217 799

466 107

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

O Styrelsemedlemmar har under året fått totalt 12 689 kr i ersättning
för utebliven inkomst.

NOT 5 | L
 EASING
Akvarier
Leasingbil
Kaffemaskin

2019
49 102
30 489
6 018

2018
53 845
23 428
6 411

Summa

85 609

83 684

972 030
7 704 744

759 741
7 917 033

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
inventarier

325 187

325 187

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde

325 187

325 187

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

195 111
65 037

130 074
65 037

Utgående ackumulerade
avskrivningar

260 148

195 111

65 039

130 076

Utgående redovisat värde

NOT 9 | FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Erhållet via arv

FRAMTIDA LEASINGAVGIFTER FÖRFALLER ENLIGT FÖLJANDE
2019
34 899
35 466
0

2018
40 638
0
0

Utgående anskaffningsvärde

Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

70 365

40 638

Fonder

2019

2018

NOT 6 | REVISION

2019-12-31
0
467 214

2018-12-31
0
0

467 214

0

Redovisat
värde
467 214

Marknadsvärde
467 214

NOT 10 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Revisionsarvode,
Egelins Revisionsaktiebolag

13 800

12 000

Summa

13 800

12 000

Förutbetalda kostnader

2019-12-31
21 436

2018-12-31
34 458

NOT 11 | U
 PPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
NOT 7 | Ö
 VRIGA RÄNTEKOSTNADER
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019-12-31
48 370
145 700

2018-12-31
116 285
118 500

194 070

234 785

2019-12-31
Inga
2019-12-31 2018-12-31
Byggnader och mark		
Ingående anskaffningsvärde 		
NOT 13 | E
 VENTUALFÖRPLIKTELSER
byggnad och mark
8 676 774
8 427 024
Inköp
0
249 750
2019-12-31
Inga
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärde
8 676 774
8 676 774
Ingående avskrivningar
759 741
548 299
Årets avskrivningar
212 289
211 442

2018-12-31
Inga

Räntekostnader
Summa

2019
143

2018
0

143

0

Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

NOT 12 | STÄLLDA SÄKERHETER
NOT 8 | MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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2018-12-31
Inga

Per-Fredrik Andersson
Ordförande
Barncancerfonden Västra namnteckningar ordinarie styrelseledamöter 2020
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Barncancerfonden Västra namnteckningar ordinarie styrelsele

(namnteckning placerad ovanför namnet)

(namnteckning placerad ovanför namnet)

Barncancerfonden Västra namnteckningar ordinarie styrelseledamöter 2020
Helena Gillberg
(namnteckning
placerad ovanför namnet)
Per-Fredrik
Andersson
Göteborg den 10/3 2020
Vice
Ordförande
Barncancerfonden Västra namnteckningar ordinarie styrelseledamöterPer-Fredrik
2020
Andersson
Ordförande
(namnteckning placerad ovanför namnet)
Ordförande

Per-Fredrik Andersson
Ordförande
Per-Fredrik Andersson
Helena Gillberg
Per-Fredrik
Andersson
Ordförande
Vice Ordförande
Ordförande

Helena Gillberg
Lisanne Triezenberg
Vice ordförande

Helena Gillberg

Vice Ordförande

Helena Gillberg

Dennis Strand

Dennis Strand

Ekonomisk
Vice Ordförande
Lisanne
Triezenbergtalesperson
Dennis Helena
StrandGillberg

Kicki Gunnarson

Kicki talesperson
Gunnarson
Ekonomisk

Lisanne Triezenberg

Vice Ordförande

Ekonomisk talesperson

Lisanne Triezenberg
Lisanne
Triezenberg
Kicki
Gunnarson

Maria Alphov
Vice sekreterare

MariaKicki
Alphov
Gunnarson

Lisanne Triezenberg

Anders Brindeby

Kicki Gunnarson
Anders Brindeby

Maria Alphov

Anders Brindeby
Kicki Gunnarson

Anders Brindeby

Anders Brindeby

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12/3 2020

Anders Brindeby

Helena Egelin
Auktoriserad revisor

Magnus Frid
Lekmannarevisor,
ordinarie
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