
BARNCANCERFONDEN STOCKHOLM GOTLAND | 2020 | ÅRSREDOVISNING

BARNCANCERFONDEN  
STOCKHOLM  
GOTLAND 2020

Årsredovisning

På internationella barncancerdagen den 
15 februari uppmärksammas barn med 
cancer världen över. Föreningens med-
lemmar samlades i Rålambshovsparken 
i Stockholm för att sända upp ljuslyktor 
och hedra dessa barn.

Foto: Amanda Näslund
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Förvaltningsberättelse 2020
Barncancerfonden Stockholm Gotland, organisationsnummer 802009-2261. 

FÖRVALTNING
Styrelsen
Under 2020 har ett ordinarie årsmöte, ett konstituerande 
sammanträde och tio protokollförda sammanträden hållits. 
Styrelsen för Barncancerfonden Stockholm Gotland lämnar 
härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2020. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Ordinarie
Andreas Keymer, ordförande 
Nina Forselius, vice ordförande
Emma Sernemyr, sekreterare
Gabriel Pap, ledamot
Jonnie Roupé, ledamot
Sanna Martin, ledamot
Christian Forsberg, ledamot

Suppleanter
Josefine Gullbring
Rickard Holmblad

Revisor 
Olle Alexandersson, Nexia Revision Stockholm

Revisorssuppleant
Nexia Revision Stockholm

Lekmannarevisor
Kaj Olsson
Ingen lekmannarevisorsuppleant vald för 2020

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Syfte och ändamål
Barncancerfonden Stockholm Gotland är en av Barncan-
cerfondens sex regionala föreningar i Sverige. Föreningens 
ändamål och uppgifter enligt stadgarna (kap 1 §2) är att:
•  verka för bästa möjliga vård- och livssituation för de 

barn som drabbas av cancer eller en närliggande sjuk-
domsbild, samt deras närstående.

•  Vidare är Barncancerfonden Stockholm Gotlands upp-
gifter enligt stadgarna (kap 1 §3) att, inom sitt verksam-
hetsområde, anskaffa medel som ska användas till att: 

•  beakta och tillvarata intressen och rättigheter för barn 
och ungdomar som drabbas av cancer eller en närlig-
gande sjukdomsbild, samt deras närstående.

•  driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade 
barn och ungdomar och deras närstående.

•  informera om föreningens verksamhet, framsteg och 
nya rön inom området barncancer.

•  samverka med övriga medlemsföreningar för att bidra 
till en hög och likvärdig kvalitet för samtliga medlems-
föreningar i Barncancerfonden.

Barncancerfonden Stockholm Gotland kan även i övrigt 
anslå medel i enlighet med ändamålet. Som en av medlem-
marna i ”Barncancerfonden/riksförbundet” ska Barncan-
cerfonden Stockholm Gotland ta ansvar för att aktivt bidra 
till Barncancerfondens och övriga föreningars utveckling. 
Föreningen ska i sin verksamhet värna om det gemensam-
ma varumärket och arbeta i enlighet med de riktlinjer och 
policys som föreningen och Barncancerfonden kommer 
överens om.

Verksamheten i stort
Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell förening. 
Bidrag till verksamheten kommer från medlemsavgifter, 
privatpersoner, företag och andra organisationer samt 
testamenten. 

Insjuknade barn och ungdomar inom föreningens region 
tillhör barnonkologiskt centrum på Nya Karolinska i Solna. 
Därifrån leds behandlingen men barnen vårdas även på 
andra sjukhus i regionen. 

På barnonkologiskt centrum ger föreningen ekonomiskt 
stöd till saker som kan öka trivseln och uppmuntra barnen, 
till exempel tv-spel, akvarium, presenter, färsk frukt, dricka 
och fika. Inneliggande föräldrar och tonåringar erbjuds även 
massage. Föreningen bekostar besök av sjukhusclowner-
na på avdelning Barn 12 samt avdelning B76 på Huddinge 
sjukhus.

Arbetet i Barncancerfonden Stockholm Gotland bedrivs 
till stor del i stödgrupper för att ge barn med cancer och 
deras familjer stöd och möjlighet att träffa andra med 
liknande erfarenheter. Stödgrupperna består av familjekon-
takt, ungdomsgruppen, syskongruppen, vuxengruppen, 
hjärntumörsgruppen, juniorgruppen samt gruppen för 
föräldrar som förlorat ett barn i cancer (Vi som mist). 

Utöver stödgrupperna bidrar föreningen med olika typer 
av stöd på och utanför sjukhusen, så som clown- och pyssel-
verksamhet samt aktiviteter och mat och dryck. Spa-dagar 
på Sturebadet och olika typer av bruncher är återkommande 
psykosociala aktiviteter som uppskattas av hela familjen.
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Nyinsjuknade barn får en väska från Fjällräven med informa-
tion om Barncancerfonden Stockholm Gotland och det stöd 
som föreningen erbjuder. Dessutom innehåller ryggsäcken 
en nalle, en noga utvald present och informationsmaterial 
till föräldrarna. Detta ger föreningen en bättre kontakt med 
medlemmarna, som i sin tur får information om föreningen  
i ett tidigt skeende. 

Alla barn och ungdomar som insjuknar erbjuds även  
SuperSnöret. SuperSnöret är ett snöre med pärlor som hjäl-
per barn med cancer att bearbeta sin sjukdom och där varje 
pärla symboliserar en del i behandlingen. 

Föreningen har under 2020 fortsatt med samverkans- 
och påverkansarbetet för att säkra och trygga barncancer-
vården samt den vård som kan komma att behövas efter 
avslutad behandling. 

Föreningens kansli har två heltidsanställda som finan-
sieras av riksförbundet Barncancerfonden. Kansliet stödjer 
styrelsen med löpande administration, samordning av event 
och insamling samt sköter kommunikationen med medlem-
mar och volontärer. För att säkerställa att den ekonomiska 
redovisningen sköts enligt gällande regelverk sköts detta av 
ekonomiavdelningen på riksförbundet Barncancerfonden.

Kommunikationen med medlemmarna sker via det digi-
tala nyhetsbrevet, sociala medier och webbplatsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Pandemins påverkan på verksamheten 
När pandemin slog till i Sverige under Mars 2020 var för-
eningen tvungen att ställa om en stor del av verksamheten. 
Många aktiviteter fick ställas in och flyttas fram och extra 

satsningar gjordes på avdelningarna för att stödda familjerna 
under pandemin. 

Årsmötet som skulle ha ägt rum den 4 april 2020 flytta-
des fram på grund av Corona-läget. Förhoppningen var att 
kunna hålla ett fysiskt årsmöte under hösten. Men som situ-
ation utvecklades hölls årsmötet digitalt den 20 september. 
Under mötet användes Microsoft Teams och GoPlenum. 

Den medlemsresa till Gotland som var planerad till 
augusti 2020 blev inställd. Så även möjligheten att hyra 
rekreationsbonde under en sommarvecka på Gotland. Till 
resan och rekreationsboendet hade ca. 50 familjer anmält 
intresse.

Under våren startade föreningen upp extra stödinsatser 
på sjukhuset. Bland annat levererades pysselboxar en gång 
i månaden till Barn 12, Nya Karolinska Solna och Avdelning 
K86-88 på Huddinge sjukhus. Utöver det delade förening-
en ut presentkort till SF Anytime, SF Kids och Storytel till 
inneliggande familjer. 

Under våren och sommaren när föräldraköket på Barn 
12 var stängt på grund av pandemin köpte föreningen in 
matlådor från Gooh! till alla inneliggande föräldrar. 

Nya digitala aktiviteter
Tillsammans med övriga föreningar i landet bjöd vi in 

till en kurs i mental styrketräning. Från Barncancerfonden 
Stockholm Gotland deltog 14 personer på den digitala 
kursen som deltagarna kunde gå i sin egen takt och hade 
tillgång till under 4 månader.

I december bjöd alla föreningars medlemmar in till 
ett digitalt julpyssel. Till aktiviteten fick alla anmälda hem 
en låda fylld med pyssel och kunde under kvällen pyssla 
tillsammans med familjer från hela landet. Aktiviteten hölls 
av Jenny Järvholm och från Stockholm Gotland deltog cirka 
50 familjer. 

Digitala fikaträffar startades upp under hösten för inne-
liggande föräldrar. Träffarna var öppna digitala mötesplatser 
dit föräldrar kan ansluta för att träffa andra föräldrar och 
representanter från föreningen. 

Till jul skickade föreningen ut julklappar till medlemmar-
na, istället för den julfest som annars brukar anordnar. Till 
julklappen anmälde sig 80 familjer och fick ett sällskapsspel 
till hela familjen. 

Aktiviteter för stöd, gemenskap och erfarenhetsutbyte
Föreningens arbete bygger på ideella arbetsinsatser. Totalt 
har omkring 40 personer varit ideellt engagerade i olika 
delar av verksamheten.

Föreningen har under 2020 fortsatt att driva frågan om 
psykosocialt stöd på Barn 12, Nya Karolinska Solna. Bland 
har föreningen finansierat en extern psykolog som kan nytt-

Insamling  
0,1 %

Administration  
4,9 %

Ändamål  
95 %

Så här används din gåva
Grafen visar fördelningen av kostnader 2020
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jas vid behov. Psykologen har under året tagit emot ca. 20 
föräldrar eller föräldrapar för en timmes samtal. Föräldrar 
vars barn har drabbats av ett återfall har prioriterats, men 
alla föräldrar har möjlighet att ta del av detta samtalsstöd. 

Under 2020 började vi leverera frukost till Barn 12, Nya 
Karolinska i Solna. Varje tisdag levereras smörgåsar och 
smoothies från Vete-Katten. Fram till mars var föreningens 
informatör och koordinator på plats för att möte inneliggan-
de familjer under frukosten.

Utöver dessa aktiviteter har föreningen tack vare olika 
samarbeten haft möjlighet att erbjuda medlemmar spa-da-
gar, teaterbesök, biobesök och bruncher.

Samarbetet med AIK Hockey har fortsatt under 2020. 
AIK erbjuder alla medlemmar gratis biljetter till sina 
hemmamatcher och möjligheten att sitta på föreningens 
VIP-platser, de blå stolarna precis vid sargen. Under februari 
var föreningen matchvärd vid mötet mot Mora. Det blev en 
lyckad eftermiddag för familjerna som fick sitta på VIP-plat-
serna, träffa spelarna i omklädningsrummet, höra försnacket 
samt äta gott.

Barncancerfonden Stockholm Gotland har under året 
förstärkt och utvecklat samarbetet med olika företag. Bland 
annat med Tipe produkter som har levererat godis till olika 
högtider, bland annat Halloween, samt med innehåll till en 

goodiebag som skickades ut i samband med vårt digitala 
årsmöte. 

Föreningen har ett fortsatt samarbete med Roschier 
Advokatbyrå. De finansierar SuperSnöret och delar av 
innehållet i föreningens välkomstpresent till nyinsjuknande 
barn, samt skänkte julklappar till alla inneliggande barn på 
Barn12, Nya Karolinska Solna. Roshier ställde även upp med 
en sekreterare till föreningens årsmöte. 

Genom samarbetet med 2Entertain erbjöds medlem-
marna gratisbiljetter till musikalen Häxorna i Eastwick på 
Cirkus i Stockholm vid fyra tillfällen i februari. 

Under året har föreningens stödgrupper arrangerat 
olika aktiviteter för sina medlemmar både på och utanför 
sjukhusen.

Familjekontakt har under våren och hösten haft 
matkvällar varannan måndag på avdelningen Barn 12. En 
återkommande aktivitet där Westers Catering levererat mat. 
Under början av året hade barn och föräldrar möjligheten 
att prata med representanter från föreningen, träffa varan-
dra och njuta av varm nylagad mat. Gruppen har tio aktiva 
medlemmar som har rullande schema under dessa matkväl-
lar. Även under Corona har matkvällarna fortsatt men utan 
representanter från föreningen på plats. 

Juniorgruppen för barn i åldern 6 – 12 hann ses vid ett 

På Courtyard by Marriott arrangerar för-
eningen uppskattade tema-bruncher för 
hela familjen. Här förbereder våra härliga 
volontärer inför en superhjälte-brunch, 
dit både barn och vuxna kom utklädda 
till sin egen favorithjälte.

Foto: Amanda Näslund
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tillfälle innan pandemin för att bowla och äta tillsammans. 
Under det tillfället har föräldrarna varit med på plats vilket 
har gjort att både barn och föräldrar fick möjlighet att träf-
fas och samtala. 

Vi som mist-grupperna har setts kontinuerligt under 
året för gemensamma samtal. Grupperna pausades under 
våren men fortsatte sedan under hösten att ses i nya rymli-
gare lokaler. 

Föreningen under året fått gåvor och subventionerade 
priser från olika företag till ett värde av cirka 300 000 kr. 
Bland annat leksaker och spel till avdelningen, inträde till 
Skansen, snacks och dryck till olika events och aktiviteter.

Förväntad framtida utveckling 
Föreningens mål för 2021 är att i samverkan med övriga 
barncancerföreningar i landet och riksförbundet formulera 
en ny gemensam målbild och vision.

Det strategiska styrelsearbetet kommer att fokusera på 
att ytterligare stärka gemenskapen mellan föreningarna och 
gemenskapen förening/riksförbund, samt tillsammans med 
riksförbundet hitta metoder för att förbättra finansiell lång-
siktighet och stabilitet. Styrelsearbetet skall också kunna 
bidra med insikter till hjälp för den utökade och utmanande 
forskningsstrategin som planeras inom Barncancerfonden.

Föreningen vill därtill utöka sitt utbud av digitala akti-
viteter och hitta nya vägar för våra medlemmar att få stöd 
och uppleva gemenskap.

I slutet av 2020 beslutade man i samverkan mellan lan-
dets barncancerföreningar och riksförbund ett gemensamt 
grundstöd till familjer vars barn nyinsjuknat i barncancer. 
Riksförbundet Barncancerfonden garanterar finansieringen 
vid behov. Konceptet lanseras i januari 2021. 

Hållbarhetsupplysningar
För Barncancerfonden Stockholm Gotland handlar hållbar-
het om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där 
vi visar respekt för våra medmänniskor, för miljön och för 
det samhälle vi verkar i. Till grund för vårt hållbarhetsarbete 
ligger vår värdegrund, barnkonventionen och organisatio-
nens policys avseende, insamling, integritet och arbetsmiljö. 

 

MEDLEMMAR
Under 2020 hade föreningen 732 registrerade familjemed-
lemskap. Av dessa är 44 gratismedlemskap som erbjuds på 
sjukhuset till familjer vars barn precis insjuknat i cancer.

Övrig information
Föreningen har under verksamhetsåret representerats av 
Andreas Keymer som ordinarie ledamot och av Nina Forselius 
som suppleant vid Barncancerfondens styrelsesamman-
träden. Föreningen har deltagit i arbetsgrupper och vid 
evenemang arrangerade av Barncancerfonden. Föreningen 
har varit representerad vid Barncancerfondens ordförande-
konferenser och varumärkesforum.

Föreningen har ett 90-konto och är därmed kontrollerad 
av Svensk insamlingskontroll. 

E-post: stockholm@barncancerfonden.se
Telefon: 0768-79 67 39

Post- och besöksadress:
Barncancerfonden Stockholm Gotland
Bråvallagatan 6
113 36 STOCKHOLM

Plusgiro: 90 02 90-8
Bankgiro: 900-2908
Swish: 123 900 2908

RESULTAT OCH STÄLLNING
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. Föreningen uppfyller 
båda dessa krav för 2020, vilket framgår av nyckeltalssam-
manställningen nedan.
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Nyckeltal

År 2020 2019 2018 2017 2016

TOTALA VERKSAMHETSINTÄKTER (tkr)
(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 1 410 2 599 1 880 1 880 1 312

ÄNDAMÅLSKOSTNADER (tkr) 1 652 1 520 1 734 1 317 1 055

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER (tkr) 89 112 159 181 151

RESULTAT (tkr) -331 967 43 382 105

EGET KAPITAL (tkr) 
(Rapport Svensk Insamlingskontroll) 5 490 5 820 4 853 4 810 4 428

ÄNDAMÅLSKOSTNADER/INTÄKTER (%)

(rapport Svensk Insamlingskontroll) 117 58 92 70 80

INSAMLINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER/INTÄKTER (%) 

(rapport Svensk Insamlingskontroll) 6 4 8 10 12

MEDLEMSANTAL 732 679 604 523 676
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Funktionsindelad resultaträkning

År Not 2020 2019

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter 92 500 107 295

Gåvor 2 1 317 823 2 491 991

Summa verksamhetsintäkter 1 410 323 2 599 286

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader 3 -1 652 148 -1 519 795

Insamlingskostnader -1 027 -24 586

Administrationskostnader 4 -87 700 -87 428

Summa verksamhetskostnader -1 740 875 -1 631 809

VERKSAMHETSRESULTAT -330 552 967 476

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Summa 0 0

Resultat efter finansiella poster -330 552 967 476

Årets resultat -330 552 967 476
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Bostadsrätt 5 304 000 304 000
Långfristiga värdepappersinnehav 6 3 014 364 3 014 364
Deposition Handelsbanken 0 0

3 318 364 3 318 364
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 318 364 3 318 364

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 31 117 30 797

31 117 30 797

KASSA OCH BANK 2 339 118 2 600 003
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 370 235 2 630 800

SUMMA TILLGÅNGAR 5 688 599 5 949 164

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserat resultat 5 489 873 5 820 425

5 489 873 5 820 425
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 176 464 97 000
Övriga skulder 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 22 262 31 740

198 726 128 740

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 688 599 5 949 164

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Balanserat resultat

Ingående balans 2020-01-01 5 820 425
Årets resultat -330 552
Utgående Balans 2020-12-31 5 489 873
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NOT 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), 
Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och 
BFNAR 2021:1 (Vissa redovisningsfrågor med anledning av 
coronaviruset). 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 redovi-
sas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges 
nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

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. 

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för föreningen. 

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ända-
måls-, insamlings- och administrationskostnader 
 
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till föreningens uppdrag enligt stadgarna. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är direkta kostnader för det insam-
lingsarbete som riktar sig mot föreningens samtliga givare. 

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs 
för att administrera organisationen. Administrationen utgör 
kvalitétsgaranti för ändamålet och för givaren. Administra-
tiva kostnader är tex styrelsemöten, revision av föreningen, 
arvoden till styrelsen och administrativa system.

Leasing
Samtliga föreningens operationella leasingavtal kostnads-
förs löpande över leasingperioden.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärdet om inget annat anges nedan.

Finansiella anläggningstillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaff-
ningsvärdet. 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.

Noter
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NOT 2 | INSAMLADE MEDEL 2020 2019
Allmänheten 129 377 434 735
Företag 186 230 391 677
Andra organisationer 1 002 216 1 665 578
Summa 1 317 823 2 491 991

NOT 3 | LEASING 2020 2019
Akvarieleasing 2 st 56 304 52 884

Summa 56 304 52 884

Avtalet gäller fram till 210430 och därefter förlängning ett år  
i taget. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 31 327 56 304
Summa 31 327 56 304

NOT 4 | REVISION 2020 2019
Revisionsarvode NexiaRevision Stockholm 41 528 30 042
Summa 41 528 30 042

NOT 5 | BOSTADSRÄTTER 2020-12-31 2019-12-31
Bostadsrätt, Stockholm
Ingående anskaffningsvärde 400 000 400 000
Ingående ackumulerade avskrivningar -96 000 -96 000
Summa 304 000 304 000

NOT 6 | LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 014 364 3 534 062
Utgående anskaffningsvärde 3 014 364 3 534 062

Specifikation av värdepapper, fonder Redovisat värde Marknadsvärde

SHB Multi A25 A1 SEK 3 014 364 3 014 364
Summa fonder 3 014 364 3 014 364

NOT 7 | FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 31 117 30 797

NOT 8 | UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader 22 262 31 740
Summa 22 262 31 740

NOT 9 | STÄLLDA SÄKERHETER 2020-12-31 2019-12-31
Inga Inga

NOT 10 | EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2020-12-31 2019-12-31
Inga Inga

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 2020-12-31 2019-12-31

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar 
föreningens framtida utveckling och risker som kan påverka den 
finansiella rapporteringen framåt. Vi kan i dagsläget inte bedöma 
effekterna.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Barncancerfonden Stockholm Gotland 
Org.nr. 802009-2261 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 

Barncancerfonden Stockholm Gotland för år 2020. 

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 2020 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 "Den 
Lekmannarevisorn revisorns 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.  
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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 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 

Stockholm Gotland för år 2020. 

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 ansvarar för förvaltningen enligt 

stadgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

 

Stockholm den 8 mars 2021  

 

 

 

 

Olle Alexandersson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

Kaj Olsson 

Lekmannarevisor 
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