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•
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

STYRELSEN
Under 2016 har ett ordinarie årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte och 11 protokollförda styrelsemöten hållits.
Styrelsen för Barncancerfonden Västra, organisationsnummer 857204-1369, får härmed lämna verksamhetsberättelse
för räkenskapsåret 2016-01-01 — 2016-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

ORDINARIE

Fredrik Parenius, ordförande
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Alexander Zotevski
Ingvar Ringhage
Lisa nne Triezen berg

SUPPLEANTER

Niklas Jönrup
Josefine Söderlund
Maria Alphov
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REVISOR

Helena Egelin, auktoriserad revisor.

REVISORSSUPPLEANT

Robert Andersson, auktoriserad revisor.

LEKMANNAREVISOR

Leif Reimelid

SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Barncancerfonden Västra är en ideell förening utan vare sig kommunala eller statliga bidrag. Bidrag till verksamheten
kommer från medlemsavgifter och bidrag från privata personer, företag och andra organisationer. Föreningen är en av
sex regionala barncancerföreningar i Sverige. Tillsammans bildar dessa föreningar Barncancerfonden. Föreningens
ändamål och uppgifter enligt stadgarna (§2) är:
att anskaffa medel för att stödja barn och ungdomar som drabbas av cancer, eller sjukdomar med närliggande

sjukdomsbild, samt deras familjer.
att beakta intressen och rättigheter för barn och ungdomar som har eller har haft cancer.
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.
att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

VERKSAMHETEN I STORT

Insjuknade barn och ungdomar inom föreningens region tillhör barnonkologiskt centrum vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus i Göteborg. Där bedriver föreningen verksamhet liksom vid följande sjukhus i regionen:
länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Södra Älvsborgs länssjukhus i Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde, Norra Älvsborgs
länssjukhus i Trollhättan, centralsjukhuset i Karlstad och vid länssjukhuset i Halmstad.
Arbetet i Barncancerfonden Västra 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, för föräldrar som förlorat sitt barn (vi som mist). Föreningen kan också ge stöd till saker som kan öka
trivseln och uppmuntra barnet, t ex akvarieleasing, färsk frukt och fikabröd. En annan viktig del av verksamheten är
samtals- och trivselkvällar på avdelningen och på hemsjukhusen. Föreningen köper in årskort och biljetter till olika i
i
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idrottsevent och erbjuder inträdesbiljetter till Liseberg och Universeum till familjer under behandling. Inneliggande
föräldrar erbjuds även massage. Föreningen bekostar besök av sjukhusclownerna på avd. 321/322 två ggr/vecka samt
några gånger per år på hemsjukhusen i upptagningsområdet. I föräldraköken finns tillgång till några populära
veckotidningar och månadsmagasin samt Göteborgs-Posten.
För att underlätta för konsultsjuksköterskorna och syskonstödjaren att göra hem- och skolbesök samt besöka
sjukhusen i regionen, betalar föreningen för en bil som de kan disponera.
Nyinsjuknade barn får en gåva bestående av en väska med innehåll anpassat efter ålder 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.
Föreningen ordnar helger med vistelse på spa samt andra aktiviteter för mammor respektive pappor med barn under
behandling. Med föreningens hjälp har det även ordnats tonårsträffar och syskonträffar under ledning av personal.
Alla familjer med barn/ungdom under behandling erbjuds bidrag till en resa för rekreation. Familjerna erbjuds även
att till en liten kostnad hyra föreningens stuga Jon Bengtssätern i Sunne i Värmland.
Föreningen har representanter i olika samverkanforum för att säkra och trygga barncancervården samt den vård de
kan komma behöva efter avslutad behandling. Möten och kontakt med personal, politiker, RCC och andra
vårdföreträdare har skett kontinuerligt under året.
Föreningen har en heltidsanställd, Petra Ambjörnsson. Petras huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge service och stöd
till givare. Petra är även sammankallande för Hoppets hus projektgrupp.
Det finns även en heltidsanställd föreningsinformatör, Lena Hedlund, och en ekonomifunktion, Åke Lindahl, som
finansieras av Barncancerfonden som ger stöd och kontinuitet till verksamheten. Kommunikationen med
medlemmarna sker via det digitala nyhetsbrevet Solstrimman, webbplatsen och sociala medier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Föreningens arbete bygger på ideellt engagemang. Totalt har ett hundratal personer under året varit engagerade i
föreningens arbete och i snitt arrangerat minst två träffar i veckan på någon plats i regionen. I samband med
föreningens årsmöte i mars anordnades en stor medlemsträff på Universeum i Göteborg.
I oktober anordnades en träff för alla som är engagerade i föreningens stödgrupper. Syftet med mötet var att ge de
personer som aktivt engagerar sig tydligare uppdrag och mer stöd från styrelse och kansli. Deltagarna fick fortbildning
om barncancer, kris och sorg samt praktisk information för fortsatt engagemang. Föreningen har tecknat en
olycksfallsförsäkring som omfattar medlemmar som engagerar sig ideellt.
2015 införskaffades föreningen ett hus på Hagevägen 2 i Sävedalen. I januari 2016 registrerades huset som "Hoppets
hus" på Patent- och Registreringsverket. I mars 2016 flyttade föreningen sitt kansli till huset.
Huset har genomgått en omfattande invändig renovering och har inretts och möblerats med hjälp av olika
samarbetspartners. Första våning är inrett med kontor, kök, samtalsrum och mötesrum. Även andra våningen i huset
,
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har genomgått en total renovering och färdigställdes i oktober 2016. Den trivsamma lägenheten har två sovrum,
vardagsrum och kök.
Under december månad påbörjades anläggningen av en säker lekplats i trädgården vid Hoppets hus. För att
tillgänglighetsanpassa huset har föreningen ansökt om bygglov för en utbyggnad med hiss.
Under 2016 genomfördes ca femtio möten, kurser, familje- och ungdomsträffar i huset. Huset har blivit en naturlig
mötesplats för föreningens medlemmar. Utöver föreningens egna träffar har vårdpersonal från sjukhuset använd
lokalerna för verksamhetsmöten och samtal vid ett tiotal tillfällen. De som besöker huset beskriver det som ett
trivsamt ställe, nästan som hemma.
I samband med FN dagen i oktober tilldelades verksamheten i huset Partille barnkonventionspris med motiveringen:
"När livet förändras, vänds upp och ner och vardagslivet stannar upp då ger Hoppets hus oerhört mycket stöd och
styrka till cancersjuka barn och deras familjer. Härför barnen andrum från sjukhusmiljöer och behandling och istället
tid för social samvaro, lek och fritid i enlighet med barnkonventionens artikel 31' Varje barn har rätt till lek, vila och
fritid' ".
Nytt för 2016 är att föreningen bjudit in till en sorgebearbetningskurs. Kursen som omfattade åtta träffar hölls i
Hoppets hus under ledning av en medlem som genom föreningen fått utbildning på Svenska
sorgebearbetningsinstitutet. Kursen uppskattades och det finns planer för att erbjuda kursen även under 2017.
Föreningen har under året medverkat i en rad sammanhang för att sprida information om vår verksamhet och vår sak
även till allmänheten. Ofta handlar insamlingsarrangemang även om att informera och sprida kunskap, vilket blir
naturligt när representanter från vår förening finns på plats. Större insamlingsinitiativ till förmån för
Barncancerfonden Västra har till exempel varit "Barncancergalan" i Säffle, "Rock mot Cancer" i Hjo samt"
Barncancermilen" i Borås.
För att dokumentera och sprida information om clownverksamheten föreningen finansierar på Barncancercentrum i
Göteborg samt de lokala sjukhusen har vi under året spelat in en informationsfilm som blev klar i oktober. Vid årets
utgång hade filmen visats 31 000 gånger i sociala medier.
Det har under lång tid larmats i media från både familjer och personal om plats- och personalbrist inom
barncancervården i Sverige och nu även i vår region. Föreningen har därför uppmärksammat situationen med en
skrivelse till politiker och sjukhusledning. Påstötningen gav ett positivt resultat då sjukhusledningen i november 2016
gav klartecken för rekrytering av mer personal av alla kategorier för att öppna upp fler vårdplatser på
Barncancercentrum i Göteborg.
På internationella barncancerdagen genomfördes ljusmanifestationer på flera håll. I centrala Göteborg, Halmstad och
Karlstad genomfördes fackeltåg tillsammans med Team Rynkeby.
Föreningen har under året arbetat tillsammans med Barncancerfonden. Bland annat vid BMW:s insamlingskampanj,
Spin of Hope samt vid Walk of Hope.
Under året har föreningen emottagit fyra stora testamentsgåvor. ke
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Projektgrupp som ansvarar för planering och samarbeten kring Hoppets hus har gjort en översyn på gällande regelverk
kring brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning. Som ett led detta är en bygglovsansökan för brandtrappa på
utsidan av fastigheten inlämnad och en utredning pågår kring hur vindsvåningen kan nyttjas för verksamhet.

MEDLEMMAR

Vid årets slut hade 1033 medlemsfamiljer samt 371 stödmedlemmar betalat medlemsavgiften för 2016.

ANSTÄLLDA

Petra Ambjörnsson är tillsvidareanställd sedan oktober 2015 för att bistå föreningen med insamling, givarservice samt
olika projekt. kt
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ÖVRIG INFORMATION

Föreningen har under verksamhetsåret representerats av Lina Rahal som ordinarie ledamot och av Fredrik Parenius
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.

POSTADRESS: Hagevägen 2 433 64 Sävedalen
TELEFON: 031-8451 03
WEBBPLATS: www.barncancerfonden.se/vastra
E-POST: vastra@barncancerfonden.se
PG: 90 06 60-2
BG: 900-6602
Swish 123 900 66 02
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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, skall minst 75 % av
insamlade medel gå till ändamålet och högst 25 % av insamlade medel får gå till insamling och administration.

NYCKELTAL

Nyckeltal

2016

2015

2014

2013

2012

Totala intäkter (tkr) (rapport Svensk
Insamlingskontroll)

8 759

6 015

6 409

3 133

4 480

Ändamålskostnader (tkr)

5 995

4 498

3 746

3 491

2 473

341

416

203

240

346

2 423

1 101

2 460

576

-32

13 590

11 166

10 054

7 594

7 019

68

78

58

111

55

4

7

3

8

8

1 404

1 199

1 408

1 360

1 074

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
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RESULTATRÄKNING
Not

2016

2015

264 600
8 453 236
41 400

239 750
5 510 655

8 759 236

5 803 405

Administrationskostnader

-5 995 433
-49 446
-291 388

-4 498 037
-46 816
-386 219

Summa verksamhetsintäkter

-6 336267

-4931 072

2 422 969

872 333

0
0

242 490
1 419

0

243 909

2 422 969

1 116 242

0

-3 474

2 422 969

1 112 768

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga intäkter

2
3

Summa verksamhetsintäkter

53 000

4,5,7

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Not

2016-12-31

2015-12-31

7 722 992

7 785 681

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier

8

323 567

0

8 046 559

7 785 681

8 046 559

7 785 681

0

40 069

0

40 069

Kassa och bank

6 350 108

3 649 268

Summa omsättningstillgångar

6 350 108

3 689 337

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

10

14 396 667

11 475
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2016-12-31

2015-12-31

13 589 983

11 167 014

13 589 983

11 167 014

775 639

241 486

0
12 295
18 750

3 474
9 951
53 093

806 684

308 004

14 396 667

11 475 018

Eget kapital
Balanserat kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

Summa eget kapital och skulder
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Balanserat kapital
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

11 167 014
2 422 969
13 589

Sida
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TILLÄGlegii.4).1.1;SNIN,GAR

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisning- 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
utgår kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Administrativa kostnader är tex styrelsemöten, revision av
föreningen, arvoden till styrelsen och administrativa system.
Leasing
Alla Barncancerfonden Västras leasingavtal redovisas som operationella dvs leasingavgiften redovisas linjärt över
leasingperioden.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. i
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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 byggnaderna saknar betydande komponenter som har väsentliga
skillnader i nyttjandeperioder. Följande avskrivningstider tillämpas
Byggnader
Markanläggningar

30 år
10 år

Inventarier

5 år

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Värdepapper redovisas till anskaffningsvärde.

Not 2 Insamlade medel

2016

2015

Allmänheten

6 343 411

2 418 590

Företag
Andra organisationer

630 863
1 478 961

601 308
2 490 757

Summa
Av ovanstående belopp har 8 717 836 kr (5 510 655 kr) insamlats via 90-konton.
1 insamlade medel från allmänheten ingår testamentsgåvor med 3 343 862.
1 insamlade medel organisationer ingår Spin of Hope med 935 732 kr (617 380 kr).

8 453 236

5 510 655

Hyror JonBengtsätern
Hyror Hagevägen

2016
11 600
29 800

8 300
44 700

Summa

41 400

53 000

2016

2015
1

Insamlade medel fördelar sig enligt följande

Not 3 Övriga intäkter

Not 4 Medelantal anställda och personalkostnader

1
1

Medelantal anställda
Varav kvinnor

2015

Löner och andra ersättningar och sociala avgifter
Övriga anställda
Sociala kostnader

197 197
61 959

298 097
93 662

Summa

259 156

391 759

Revisionsarvode, KPMG

2016
19 132

2015
18 750

Summa

19 132

18 750

Not 5 Revision

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som
anläggningstillgångar

2016

2015

Räntor
Försäljning av värdepapper

0
0

1 419
242 490

Summa

0

243 909

:d
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Not 7 Leasing
Föreningen hyr kontorslokal

2016
0

2015
73 116

Summa

0

73 116

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde byggnad och mark
Inköp

8 001 440
86 488

501 000
7 500 440

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

8 087 928

8 001 440

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

215 759
149 177

168 542
47 217

Utgående ackumulerade avskrivningar

364 936

215 759

7 722 992

7 785 681

0

Föreningen har avslutat hyra av kontorslokaler och kansliet finns numera i
egna lokaler.

Utgående redovisat värde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde inventarier
Inköp

404 458

0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

404 458

0

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

80 891

0
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

80 891

0

323 567

Utgående redovisat värde

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

Not 12 Ställda säkerheter

2016-12-31
0
0

2015-12-31
3 179 006
-3 179 006

2016
0

2015
40 069

2016

2015

18 750
0

37 893
15 200

18 750

53 093

2016

2015

Inga

Inga

f(L
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Not 13 Eventualförpliktelser

2016

2015

Inga

Inga
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6
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Till föreningsstämman i Barncancerfonden Västra, org. nr 857204-1369

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Barncancerfonden Västra för år 2016.
Enligt vår 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
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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.

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.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 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. 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.

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.

Lekmannarevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Barncancerfonden Västra för år 2016.
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Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Motala den
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn 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 den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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