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Styrelsen och Generalsekreteraren för Ung Cancer får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse och effektrapport
Allmänt om verksamheten

Ung Cancer är en religiöst och politiskt obunden idéburen organisation grundad 2010.
Organisationens medlemmar är unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år.
Medlemmarna består av två kategorier där den ena är medlemmar som själva varit sjuka i
cancer och kallas för drabbade medlemmar. Den andra kategorin är människor som levt nära
någon som är eller varit sjuk i cancer och kallas för närstående medlemmar. Det är gratis för
medlemmar att vara med. Organisationen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län. Men har även kontor i Stockholm sen 2018.
Organisationens syfte
Ung Cancers vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år ska få det stöd
och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerdrabbade eller närstående ska
känna sig ensam.
Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens sex huvudsakliga verksamhetsområden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

skapa mötesplatser
informera
debattera
rehabilitera
ge personligt stöd
Insamling

a. Skapa mötesplatser
Ung Cancer ska skapa mötesplatser för unga vuxna cancerberörda såväl online som genom
fysiska möten. Genom mötesplatserna ska unga vuxna cancerberörda erbjudas möjlighet att
dela sina upplevelser och prata om situationen de befinner sig i.
b. Informera
Ung Cancer ska på olika sätt och genom olika kanaler informera Ung Cancers olika
målgrupper om cancer och hur det är att leva med eller nära cancer.
c. Debattera
Ung Cancer ska vara unga vuxna cancerberördas röst och driva frågor som är förenade med
organisationens ändamål.
d. Rehabilitera
Ung Cancer ska bistå unga vuxna cancerberörda i sin rehabilitering utifrån målgruppens och
individens behov.
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e. Ge personligt stöd
Ung Cancer ska uppmärksamma unga vuxna cancerberördas behov och stötta medlemmar i
frågor och problem som rör deras vardag.
f. Insamling
Ung Cancer ska se till att det finns insamlade medel för att kunna ge det stöd som unga
vuxna har behov av. För att möjliggöra detta bedriver Ung Cancer insamling från
privatpersoner, företag och organisationer, bedriver försäljning av olika produkter via vår
gåvoshop samt ansöker om olika bidrag.
Samarbeten
Ung Cancer har även ett nära samarbete med Cancerfonden men är helt fristående. Dels
sitter Ung Cancer i Cancerfondens kontor i Stockholm och Cancerfonden bidrar med ett sk.
verksamhetsbidrag på 500 000 kr. Under 2021 mottog också Ung Cancer ett extra pandemi
bidrag från Cancerfonden på 300 000 kr som gick till att ta fram en digital kurs för unga
vuxna närstående att få hjälp till bättre mående.

Väsentliga händelser och effekter under räkenskapsåret samt
påverkan av Covid-19
Undet 2021 har Ung Cancer fortsatt varit påverkat av pandemin där all verksamhet har varit
digitalt i den mån det fungerat. Samt att hemarbete har varit normen. All den fysiska
aktivitet som Ung Cancer vanligtvis erbjuder ställdes in under 2021 så som den nationella
mötesplatser till medlemsträffar och fysiska rehabiliteringsläger för att nämna några.
Även insamling påverkades och Ung Cancer har inte kunnat växa utan har även detta år varit
tvungen att ta från sparat kapital.
En del personalförändringar påverkade också verksamheten men inte på samma sätts om
pandemin.
Nedan följer ett axplock av den verksamhet som Ung Cancer som organisation har levererat
under 2021:
Mötesplatser
Mötesplatser är en av Ung Cancers grundpelare och med hjälp av volontärarbete från
medlemmar skulle organisationen anordnat ett hundratal medlemsträffar på 14-20 olika
orter i landet, löpande under hela året. På grund av pandemin har hela denna verksamhet
blivit pausad. Några få träffa ansvariga har hållit i några få träffar men den stora oro och
rädslan för smitta har gjort att dessa träffar har ställts in.
Fokus har istället lagts på de digitala träffas som Ung Cancer som organisation erbjudit hela
landet.
Rehabilitering
Inom området för Rehabilitera har Ung Cancer betalat ut 365 650 kr i stipendier till
medlemmar som sökt stöd för rehabiliterande åtgärder. Vi har under 2021 ställt om till
digitala alternativ när det kommer till rehabilitering.
Totalt har Ung Cancer beviljat 169 stipendium.
Inom området Personligt Stöd har Ung Cancer tagit emot 62 ansökningar om stipendier för
det som kallas ekonomiskt stöd. Ung Cancer har betalat ut 778 310 kr i ekonomiskt stöd
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under 2021. Stipendierna betalas ut för att hjälpa medlemmar som har det ekonomiskt svårt
på grund av sin eller närståendes sjukdom. Förutom det besvarar vi varje vecka frågor från
medlemmar och vägleder dem via telefon, mejl och sociala medier. Totalt under året har
organisationen flera hundra stödkontakter.
Inom området Rehabilitera genomfördes under hösten 2021 Ung Cancers digitala
träningsprogram med fokus på fysisk träning, kost och mental hälsa - Träning på dina villkor.
Programmet togs fram som en ersättning av det fysiska rehabiliteringsläger organisationen i
vanliga fall erbjuder, men som på grund av covid-19 behövts ställas in. Syftet med
programmet är att både drabbade och närstående medlemmar i Ung Cancer ska få möjlighet
att komma igång med sin fysiska rehabilitering. Detta helt utifrån deras egna förutsättningar,
för att hitta balans i vardagen. Programmet genomfördes tillsammans med företaget
Athlética och pågick under sex veckor. Ahtlética bistod med expertis inom träning, yoga,
mindfulness och kost till de 15 deltagare som blivit utvalda till programmet genom en
ansökningsprocess hos Ung Cancer. Utvärderingen gjord av deltagarna samt mellan Ung
Cancer och Athlética gav väldigt goda betyg. Istället för att se Träning på dina villkor som en
ersättning av det fysiska rehabiliterings lägret kan vi efter utvärdering istället se det digitala
programmet som ett komplement. Med det digitala programmet når vi ut till en annan
målgrupp och kan erbjuda ett helhetsperspektiv för balans i vardagen till de medlemmar som
behöver extra stöd.
Under senhösten lanserades en ny digital kurs för närstående med utgångspunkt i
självomhändertagande i samarbete med Psykologpartners.
Samverkansprojekt:
Ung Cancer driver innovationsprojektet MinKod tillsammans med Karolinska
Universitetssjukhuset, GPCC samt flera andra aktörer med syfte att ta ett helhetsgrepp kring
unga vuxna som drabbats av cancer, både i vården och i samhället. projektet går mot sitt slut
under 2022 men redan under 2021 ser man att en förlängning är att föredra. Detta blir dock
inte klart förrän augusti 2022.
Under 2021 tog projektet Resurs 800 slut som Ung cancer finansierat och Regionalt
cancercentrum i norr valde att anställa en tjänst permanent mot unga vuxna cancerdrabbade
inom norra sjukvårdsregionen.
Kommunikation
I april gjordes tillsammans med MoreGolf Mastercard Tour och kommunikationsbyrån Volt
en ny tappning av informationskampanjen Kolla bollarna. En kampanj som med en mix av
humor och allvar informerar om hur själva examinering av pungen går till för att upptäcka
symptom, samt var man kan söka hjälp och vilka steg en eventuell behandling omfattar.
Bakom valet av sport ligger det faktum att golf ständigt växer i popularitet och lockar till sig
allt fler av dem som kampanjen riktar sig till.
Under 2021 hade vi inledande arbete tillsammans med produktionsbolaget Idéstorm för att
producera en dokumentär/dokumentärserie om unga vuxna som drabbats av cancer, där
målet är att sända i någon form kanalhus eller streamingtjänst för att sprida målgruppen
unga vuxna. Arbetet löper över till 2022 och förväntad lansering under hösten 2022.
Medlemsverksamheten påbörjade under 2021 ett arbete kopplat till unga vuxnas bemötande
inom Försäkringskassan och samlade in 100 vittnesmål från både närstående och
cancerdrabbade om deras upplevelser av myndigheten. Detta har resulterat i en rapport som
sedan släpptes i början av 2022.
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Under året har information om Ung Cancer och målgruppen som alltid kontinuerligt lyfts via
traditionella media, våra sociala medier, hemsidor och nyhetsbrev. Under 2021 har marknad
och kommunikation även börjat arbeta mer löpande med analys och varumärke. Detta har
lett till stora förbättringar vad gäller det organiska flödet i våra sociala kanaler.
Insamling
Även om insamlingsarbetet återhämtat sig något sedan pandemins början, har effekterna av
den fortfarande varit märkbara. Inte minst när det kommer till företagsinsamling och vår
möjlighet till insamling vid fysiska event som fortsatt varit obefintliga. Trots och på grund av
detta har ett fortsatt gediget och löpande arbete under hela året förts för att på bästa sätt se
över digitala möjligheter och alternativ. Dels för att på så sätt kunna upprätthålla
insamlingsverksamheten samt lägga grunden för ett långsiktigt arbete framåt med fokus på
just digital insamling även framåt. Trots pandemin har vi under året sett att befintliga givare
har varit fortsatt trogna och att våra digitala satsningar även medfört en långsam ökning av
nya givare.
Ung Cancers webb- och gåvoshop har fungerat precis som vanligt under hela året. Under året
lanserades ett nytt armband. Linas armband, designat och framröstat som årets
medlemsarmband 2021. Det rosa armbandet som såldes i oktober designades även om något.
Vi har också fortsatt utvecklingen av arbetet med återförsäljare. Sedan slutet på 2021 är det
nu möjligt för återförsäljare att sälja armband direkt med swish till Ung Cancers 90-konto.
Något som möjliggör för fler att hjälpa till. Totalt har Fuck Cancer-armbanden gett intäkter
på 2 402 988kr.
Under februari månad genomförde Ung Cancer också sin första telemarketing kampanj med
fokus på konvertering av engångsgivare till månadsgivare. Syftet med kampanjen var att
ringa givare som under 2020 skänkt flera engångsgåvor eller köpt armband vid flertalet
tillfällen för att informera dem om Ung Cancers arbete samt fråga om de vill bli
månadsgivare till organisationen. Kampanjen togs emot väl och bidrog till en stor ökning av
månadsgivare som på lång sikt kommer bidra till intäkter till Ung Cancer. Utöver denna
konvertering kampanj genomförde Ung Cancer också sin andra uppgraderings kampanj där
syftet var att ringa och tacka befintliga månadsgivare och i samband med detta fråga om de
ville höja sitt månadsbelopp. Kampanjen togs emot väl och bidrog till fler långsiktiga intäkter
till Ung Cancer då flertalet månadsgivare ville utöka sitt engagemang.
Under hela 2021 har den nya digitala plattformen Adoveo som vi började arbeta i under
senare delen av 2020, fortsatt förenkla och öka givandet, skapat god konvertering och gett
nya leads för framtida konvertering. Verktyget passar oss dessutom kostnadsmässigt väldigt
bra. Givande via Adoveo möjliggör för oss att på ett GDPR-säkert sätt bearbeta givare för att
på sikt få in fler intäkter och nya månadsgivare till organisationen, samt skapar bra
förutsättningar för analys.
Adoveo har används som plattform under de flesta kampanjer som gjorts under året.
Exempel på dessa är Sommarkampanjen, Kanelbullens dag och julkampanjen på privatsidan.
Under alla kampanjer har vi utgått från liknande exempel, nämligen att givaren hoppar över
att äta en glass, kanelbulle eller lussebulle och istället swishar beloppet till Ung Cancer.
Konceptet har varit givande då både sommar och jul kampanjen samlat in över 100.000
kronor vardera. Kanelbullens dag samlade på bara ett fåtal dagar in närmare 70.000 kr.
Ung Cancer har sedan flera år varit en av Göteborgsvarvets välgörenhets partners. På grund
av covid-19 ställdes Göteborgsvarvet 2020 in med kort varsel, vilket bidrog till att Ung
Cancer påbörjade diskussioner med aktören RaceOne om möjligheten att ha digitala lopp där
löparen/givaren kan välja var och när man önskar springa sitt lopp. Möjligheten är
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kostnadseffektiv både ur perspektivet att man endast betalar per betalande löpare, och man
slipper exempelvis hyror och personalkostnader för att göra ett fysiskt lopp.
Under 2021 gjordes två digitala lopp. Ung Cancer-milen och Fuck Cancer-loppet.
Tillsammans drog loppen över 1000 löpare som sprang både i Sverige och andra platser i
världen. Intäkterna sammanlagt uppgick till närmare 440.000 kronor. Ett fantastiskt bidrag
till verksamheten.
Eftersom Ung Cancer hade anmälda löpare till Göteborgsvarvet 2021, som även det ställdes
in med kort varsel och gjordes om till ett digitalt lopp, så erhöll vi innestående pengar även
från de löpare och löpar platser som var våra.
Trots att insamlingen på företagssidan gått ner på grund av Covid-19, syntes en märkbar
positiv förändring när vi släppte 2021 års julkampanj. Närmare 240.000 kronor samlades i
år in tack vara/tillsammans med företag under hösten och julen.
Medlemmar
Ung Cancer hade vid årsskiftet 4461 medlemmar. Totalt har 261 nya medlemmar tillkommit
under 2021. 141 drabbade medlemmar och 120 närstående medlemmar. Vid årsskiftet
avslutades medlemskapet för 190 medlemmar som överstigit Ung Cancers åldersgräns på 35
år, alltså medlemmar födda år 1986. Under 2021 har ca 31 medlemmar avlidit vilket också
påverkar medlemsantalet.

Organisation, ledning och förvaltning

Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena. Styrelsen företräder
föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen har valt
att skänka sitt arvode tillbaka till Ung Cancer.
Valberedningen i Ung Cancer består av två ledamöter, varav en är sammankallande, valda av
årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem
vilkas mandattid som utgår vid mötets slut och om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
Styrelsen består av 8 ledamöter och två suppleanter, efter årsmötet i maj 2021.
Ung Cancers kansli är beläget i Göteborg och i Stockholm där arbetet leds av
Generalsekreterare Emma Tonnes. Ung Cancers kansli består av en rad olika kompetenser
för att nå de olika mål som sätts upp. Det finns en medlemsansvarig och en
medlemskoordinator, en ansvarig för insamling och företag, en projektledare för aktiviteter
och event, en marknadsansvarig, en kommunikatör samt även en ekonom.

Övrig icke-finansiell information
Ung Cancer har kollektivavtal.

Framtida utveckling

Ung Cancers fokus under 2022 är att komma tillbaka till den aktivitet som fanns innan
pandemin. Att sakta men säkert kunna bygga upp både fysiska och digitala aktiviteter och
erbjudande av stöd. Då pandemin påverkat mycket när det kommer till engagemang och
volontärer kommer 2022 också fokusera på att bygga upp detta igen.
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Insamlingsarbetet fortsätter
Fokus för insamlingsarbetet 2021 ligger i långsiktighet. Detta innebär att vi fortsätter med
aktiviteter som i första hand ger nya givare och på sikt även leder till att dessa blir
regelbundna givare till organisationen. Det telemarketing arbete som inleddes under 2020
fortsätter och utökas under 2022 för att öka andelen månadsgivare till Ung Cancer, något
som gör att vi säkrar regelbundna gåvor på ett bättre sätt.
Arbetet med befintliga företagspartners fortsätter under 2022 och möjligheten till
samarbeten med nya företagspartners arbetas med löpande.
Digitala aktiviteter
Under 2022 kommer tre lite större digitala aktiviteter att erbjudas medlemmarna.
Kraftsamlingen 2021 är framflyttad
Kraftsamlingen kommer inte tillbaka i den skepnad som man är van vid. Istället kommer två
större träffar att ske under 2022. Ung Cancer går tillbaka till bacis och erbjuder unga vuxna
en möjlighet att träffas fysiskt.
100 berättelser om Försäkringskassans bemötande och hantering av unga
vuxna
Under våren 2022 släpper Ung Cancer 100 berättelser från unga vuxna cancerdrabbade och
närstående i hur de har blivit bemötta och hanterade av Försäkringskassan.
Digital kurs för närstående
Under hösten 2021 släpper Ung Cancer en digital “kurs” för närstående medlemmar
tillsammans med Psykologpartners.
Digitala alternativ
Många av de digitala alternativen som har arbetats fram under pandemin kommer att finnas
kvar som ett alternativ till befintlig verksamhet. Vi på Ung Cancer har märkt att vi blir än mer
tillgängliga med detta tillägget i paletten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Pandemins påverkan fortsätter in på 2022 och när pandemin ebbar ut tog kriget i Ukraina
vid och kommer påverka Ung Cancers insamling en hel del. Hur mycket är svårt att
analysera. Det beror helt på hur länge det håller i sig.
De ekonomiska konsekvenserna av de båda extraordinära händelserna är svårt idag att
analysera.
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Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Resultat
Balansomslutning
Insamling- och
Administrationskostnader och
insamlingskostnader
i förhållande till totala
verksamhetsintäkter (%)

7(13)

2021

2020

2019

2018

2017

7 968
-7 462
-1 194
-767
-1 460
10 194

7 795
-8 051
-1 231
-1 212
-2 700
11 328

8 284
-7 493
-1 873
-1 589
-2 671
15 023

11 714
-6 874
-929
-2 555
1 229
16 622

14 071
-11 465
-1 582
-2 590
-1 620
16 191

25

30

42

32

36

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital
2021-01-01
Belopp vid årets ingång
Omföring årets resultat
Årets resultat
Belopp vid årets
Utgång 2021-12-31
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Balanserat
resultat
12 806 549
-2 698 114

Årets
resultat
-2 698 114
2 698 114
-1 459 839

Totalt
10 108 435
0
-1 459 839

10 108 435

-1 459 839

8 648 596
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RESULTATRÄKNING

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

7 234 070
216 283
513 113
4 496
7 967 962

5 978 824
1 241 334
533 065
42 237
7 795 460

-767 308
-1 193 723
-7 462 176
-9 423 207
-1 455 245

-1 203 469
-1 229 975
-8 050 467
-10 483 911
-2 688 451

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

46
-4 639
-4 593
-1 459 839

-978
-8 685
-9 663
-2 698 114

Årets resultat

-1 459 839

-2 698 114

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Administrationskostnader
Insamlingskostnader
Ändamålskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

10 793
10 793

17 993
17 993

Varulager
Handelsvaror

602 756

602 756

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

123 490
126 297
273 561
523 348

33 880
177 154
190 590
401 624

9 057 582

10 305 786

Summa omsättningstillgångar

10 183 687

10 707 410

SUMMA TILLGÅNGAR

10 194 479

11 328 159

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

10 108 435
-1 459 839
8 648 596

12 806 549
-2 698 114
10 108 435

452 278
557 965
535 640
1 545 883

429 097
319 360
471 267
1 219 724

10 194 479

11 328 159

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2012:1).
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan. Gåvor och insamlingar är i form av kontanter i första hand från privatpersoner
och redovisas normalt enligt kontantprincipen. Sponsring och donation som i första hand
kommer från företag redovisas normalt i den period som inbetalning sker. I de fall det på
balansdagen finns avtal, men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Avskrivning
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken, programvaror 3 år
Inventarier, verktyg och installationer
3-5 år
Nyckeltalsdefinitioner
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med Ung
Cancers uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår också lönekostnader och administrativa
kostnader för den personal som arbetar med dessa verksamheter.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till
givare, dvs kostnader som uppmanar människor att bidra till Ung Cancer samt lönekostnader
för de som arbetar med insamling.
Administrationskostnader
Till Administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att
administrera organisationen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till
insamlingsarbetet och verksamheten. Till administrationskostnad hör lönekostnader för
administrativ personal, redovisning och revisonskostnader.

Not 2 Leasingavtal

Kostnadsförda leasingavgifter
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Not 3 Anställda och personalkostnader
2021

2020

11

9

819 584

807 485

27 000

-

Övriga anställda

2 433 856

2 416 919

Summa

3 280 440

3 224 404

Sociala kostnader

1 390 915

1 166 486

360 214

330 155

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utrangeringar och avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

278 976
-230 000
48 976

508 277
-229 301
278 976

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Utrangeringar och avyttringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-260 983
230 000
-7 200
-38 183

-354 922
195 896
-101 957
-260 983

10 793

17 993

2021-12-31

2020-12-31

1 564 890
-962 134

1 808 002
-1 205 246

602 756

602 756

Medelantalet anställda
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare
Styrelse

(Varav pensionskostnader)

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Utgående redovisat värde:

Not 5 Varulager

Anskaffningsvärden
Nedskrivningar
Utgående lagervärde
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Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Dona Hariri
Ordförande

Rickard Villard
Vice Ordförande

Mikael Engdahl

Alexander Stigertsson

Emilya Bislimova

Peter Hesslin

Roger Henriksson

Isabelle Monfrini

Emma Tonnes
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-02 11:37:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MONIKA HEDBERG

Datum

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

UNG CANCER 802456-7763 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 16:13:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Isabelle Bénédicte Monfrini

Datum

Isabelle Monfrini
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 16:13:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Olof Mikael Engdahl

Datum

Mikael Engdahl
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-30 04:44:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rickard Villard

Datum

Rickard Villard
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 20:22:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: EMILYA ENCHEVA
BISLIMOVA

Datum

Emilya Bislimova
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 15:43:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ALEXANDER STIGERTSSON

Datum

Alexander Stigertsson
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 16:41:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: DONA HARIRI

Datum

Dona Hariri
Ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 17:23:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROGER HENRIKSSON

Datum

Roger Henriksson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-02 06:25:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Seth Wilhelm Hesslin

Datum

Peter Hesslin
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-29 16:05:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anna Emma Marie Tonnes

Datum

Emma Tonnes
Generalsekreterare
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till årsmöte i Ung Cancer, org.nr 802456-7763

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ung Cancer för år 2021.
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
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och generalsekreteraren avser att
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra 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 misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ung
Cancer för år 2021.
Vi tillstyrker att årsmöte 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 och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella 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 dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-02 11:38:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MONIKA HEDBERG

Datum

Monica Hedberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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