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Förvaltn i n gs berättelse

Styrelsen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond, 8551 01-4874 får härmed avge
årsredovisnin g tör 2014

Allmäni om verksamheten

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en stiftelse som genom sin verksamhet skapar
resurser för forskning gällande Parkinsons sjukdom. Verksamheten bygger helt på frivilliga gåvor och
har inget statligt stöd. Stiftelsen är befriad från arv- och gåvoskatt. Både styrelsen och dess
vetenskapskommitt6 arbetar helt ideellt.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning. Hur ändamålet har
uppfyllts under året framgår under rubrikerna" Aktiviteter under året i urval" och" Beviljade anslag
från Parki nsonfo nd en" .

Stiftelsens förvaltn ing

Styrelsen
Parkinsonfondens styrelse bestod 2014 av: Susanna Lindvall (ordförande), professor Per Odin,
med.dr. Filip Bergquist, docent Oskar Hansson, Bo Jäghult, Berit Scott, Carl Kjellgren, Ronny
Olausson (sekreterare) och Lennart Pettersson (f o m 2014-10-13). Adjungerad kassör Lotta Lennaärd
och adjungerad projektadministratör Eva Nordin. Per Nordin har ansvarat för Minnesbladen.

Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten via telefon under året, samt ett fysiskt
sammanträde tillsammans med Vetenskapskommitt6n.

Vetenskapskom m itt6n
Vetenskapskommittön består av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning rörande
Parkinsons sjukdom vid institutioner knutna till universitet samt av forskningsfondsstyrelsens
ordförande.

Vetenskapskom m itt6ns ledam öter under 201 4 va r:
Professor Per Odin, Bremerhaven, ordförande
Professor Cecilia Lundberg, Lund
Docent Malin Parmar, Lund
Professor Ted Ebendal, Uppsala
Professor Lars Forsgren, Umeå
Professor Johan Lökk, Stockholm
Docent Per Svenningsson, Stockholm
Överläkare Abders Johansson, Stockholm
Fil.kand. S usanna Lindvall, Stockholm, Forsknin gsfondens ordföra nde

Under året har Vetenskapskommitt6n haft två telefonmöten, samt ett fysiskt sammanträde tillsammans
med styrelsen.

Vid bedömningen av varje ansökan vägs bl a in följande:
Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan, metoder och genomförbarhet,
forskarens/handledarens kompetens, forskningsprojektets betydelse ur Parkinson synvinkel, med
särskild hänsyn till klinisk Parkinsonforskning. Även tidsaspekten vad gäller praktiska tillämpningen av
resultaten, tas med i bedömningen.
Vetenskapskommitt6n lägger fram förslag till styrelsen för godkännande av ansökan.

Mätbara mål för 2014 - har vi uppnått dessa?
' Dela ut minst 3,5 miljoner kronor - JA, drygt 12 miljoner kronor beviljades 2014
' Fördelningen mellan projekUapparatur och reseanslag bör vara minst 9:1 - JA
' Antal vetenskapliga publikationer rörande forskning som stöds av Parkinsonfonden för 2013 och
2014 skall vara 25 eller fler - JA
' Antal postrar, föredrag eller presentation rörande forskning som stöds av Parkinsonfonden som
presenteras under 2014 skall vara 10 eller fler - JA
' Antal Pressmeddelanden som har med Parkinsonfonden att göra under 2014 bör vara 8 eller fler -
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' Sex nummer av Nyhetsbrevet Forskning och Behandling vid Parkinsons sjukdom skall ges ut
under 2014 - JA

Aktiviteter under räkenskapsåret i urval

ParkinsonFörbundet är aktivt när det gäller informationsspridning om forskning
På möten arrangerade av ParkinsonFörbundet och dess lokalföreningar har frågor kring forskning alltid
varit högt prioriterade.
När det gäller kunskapsspridning kring Parkinsonforskning och behandling anordnar
ParkinsonFörbu ndet årligen :

' Möte för specialistläkare
' Nordiskt Parkinsonfördjupningsmöte för sjuksköterskor
' Världsparkinsondagen
Forskningsinformation till sjuka och anhöriga sker ofta i lokalföreningarnas aktiviteter samt i olika
seminarier och konferensen som anordnas.

ParkinsonFörbundet och dess Forskningsfond har starkt stöd i samhället och medverkar vid
olika aktiviteter.
' Susanna Lindvall har deltagit på Socialstyrelsens möten rörande det pågående arbetet med
Nationella Riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom
' Susanja Lindvall har deltagit i Umeå, Göteborg och Linköping på Dagens Medicins seminarier om
Nationella Riktlinjer
' Susanna Lindvall har deltagit på Neurologidagen den12 november på Dagens Medicins
seminarium om Neurologi.
' Susanna Lindvall medverkar i arbetet med Parkinsonregistret

Av parkinsonakademien anordnad kurs
Parkinsonakademien ordnade för vårdpersonal med intresse för Parkinsons sjukdom en kurs i Lund
med titeln Hur hjälper vi bäst de svårast sjuka parkinsonpatienlerna?. Akademiens medlemmar
tillsammans med inbjudna föreläsare sammanfattade under 2 dagar (21-22 november) relevanta
aspekter av Parkinsons sjukdom. Kursen var IPULS godkänd och fullbelagd.

Beviljade anslag från Parkinsonfonden under 2014

Behovet av mer resurser till Parkinsonforskningen är stort. Under 2014 har totalt ansökts om drygt22
miljoner kronor och Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond kunde dela ut 13 miljoner kronor.

Tack vare Parkinsonfondens stöd har unga forskare kunnat påbörja projekt av stort intresse för
Parkinsonforskning och behandling. Andra forskare har kunnat fortsätta sina påbörjade
forskningsprojekt och därigenom bidragit till att behålla spjutspetsforskningen i landet. Ake
Ljungdahl-priset på 100 tkr som Parkinsonfonden delar ut, samt Elsa och lnge Anderssons Pris på 100
tkr som går till bästa avhandling rörande Parkinsons sjukdom, stimulerar också unga forskare att ägna
sig åt mer parkinsonforskning.

Under året har 12,5 tkr beviljats för Parkinsonforskning. Av dessa är 10,9 tkr utbetalda, varav 275fl|
Parkinsonakadem ien.

Av tidigare års reserverade medel har 1,67 tkr utbetalats.

Utöver apparatur- och projektbidrag delas vid varje ansökningstillfälle ett antal resebidrag till
forskning sviste lse r, ko nfe rense r ell er li kna nde ut.

Under året beviljade anslag med namn och belopp finns på hemsidan: www.parkinsonfonden.se

Ake Ljungdahls Pris 2014 gick till Radu Constantinescu, Göteborg
Parkinsonfonden tilldelade 2014 ärs Ake Ljungdahl Pris på 100 000 kronor till överläkare Radu
Constantinescu, Göteborg, för betydande bidrag gällande Parkinsonforskningen i landet.
Hans forskning och hans kliniska arbete har uppenbarat nya rön och har uppmärksammats
internationellt. Radu Constatinescu kom som redan färdig specialist i psykiatri till neurologen,
Sahlgrenska 1999. Han blev specialist i neurologi 2003 och han har tjänstgjort som läkare på
neurologen och motorikteamet Sahlgrenska sedan dess. Under 2006 och 2012 fick han möjligheten att
tjänstgöra på Neurologkliniken i Rochester, USA, där han förkovrade sig ytterligare, fick många
kontakter och gjorde ett mycket uppskattat arbete. '(
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Elsa och lnge Anderssons Pris 2014 gick till Peter Zsigmond, Linköping
Parkinsonfondens Elsa och lnge Anderssons Pris på 100 000 kronor, gick 2014 till Peter Zsigmond,
Linköping. Peter Zsigmond, överläkare och medicine doktor i neurokirurgi, gjorde den forsta
operationen med deep brain stimulation (DBS)vid Universitetssjukhuset i Linköping 1997. ldag gör
han åtskilliga operationer om året på patienter med Parkinsons sjukdom och tremor. Han disputerade i

maj 2013 med avhandlingen Biochemical and pharmacokinetic studies in vivo in Parkinson's disease.
Han har i sin avhandling visat att elstötarna vid DBS verkligen ökar frisättningen av det nödvändiga
signalämnet dopamin. Han är mycket engagerad inom området och tillför ny kunskap till gagn för svårt
Pa rkinsonsjuka.

Svenska Parkinsonakadem ien
Den Svenska Parkinsonakademien (SPA) etablerades i mars 2007 i Lund. lnitiativet togs av
Parkinsonförbundets Forskningsfond/Parkinsonfonden, vars ordförande, Susanna Lindvall, är en av
ledamöterna i akademiens styrgrupp. Svenska Parkinsonakademien i Lund, syftar till att utveckla den
kliniska parkinsonforskningen i landet genom att skapa en unik interaktion mellan grundforskning och
klinisk forskning vid Lunds universitet. Några av dem som stödjer Svenska Parkinsonakademien är
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och AFA Försäkring. Under 2014 har intensiv forskning pågått
inom Parkinsonakademiens ram vilket har resulterat i ett antal konferensbidrag och publikationer.

Ekonomiskt stöd for Håkan Widners åtagande som adjungerad professur i neurologi vid medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har utgått med 275 tkr

Resultat och ställning

Under året har 80 % av totala intäkter betalats ut till ändamålet.
Via 90-kontot, Parkinsonfonden, har under 2014 inkommit knappt 5 Mkr ( fg år 5,4 Mkr).
ParkinsonFörbundets föreningar har skickat in extra gåvor till Parkinsonfonden.
Genom arv har inkommit 8,7 Mkr (fg år 6,9 Mkr).

lntäktgrna totalt har uppgått till 1 5,6 Mkr (fg år 13,1 Mkr), varav intäkten av ränta och utdelning har
uppgått till 82 tkr (fg år 65 tkr).

Under året har värdepapper avyttrats till en realisationsvinst på 0 tkr (fg år 30 tkr).
Aterföring av nedskrivning av värdepapper har gjorts med 0 tkr (fg år 39 tkr).

Kostnaderna, exklusive ändamålskostnad (anslag och resebidrag) har uppgått till drygt 873 tkr
(fg är 740 tkr), vilket utgör 5 % (fg är 6 o/o) av intäkterna.

Marknad och media

Nyhetsbrev
Parkinsonfondens e-mail baserade Nyhetsbrev Forskning & Behandling vid Parkinsons sjukdom har
utkommit med sex nummer under 2014. Nyhetsbrevet är mycket uppskattad inte bara av våra
gåvogivare, sjuka och anhöriga utan även av läkare, sjukvårdspersonal olika kategorier och en hel del
journalister. Nyhetsbrevet finns även på Parkinsonfondens hemsida.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats och kontakt har tagits med Givarguiden.
Parkinsononden har fått efter kompletteringar komma upp på Givarguidens "Gröna-lista" och fått en
"Granskad och Godkänd'Llogo till hemsidan.

Kampanj
Parkinsonfonden initierade under 2013 en kampanj, under mottot: Besegra Parkinson!
Kampanjen pågick först mellan 1 oktober -31 december 20't 3 och fortsatte sedan under 2014. De som
skänkte 3000 kronor eller mer, fick boken I MlG. lnformation har funnits på hemsidan.

Pressmeddelanden
Atta pressmeddelanden har skickats ut under året, varav tre har resulterat i medial uppmärksamhet.

Parkinsonförbundets Forskn ingsfond/Parkinsonfonden har annonserat i :
. 25 september tematidningen Neurologiska Sjukdomar som distribueras med Svenska Dagbladet
. Så kallade pluggannonser rörande Parkinsonfonden har förts in utan kostnad i flera tidningar, t ex
Smålandsposten, Upsala Nya Tidning, Sundsvalls Tidningen. \,
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Framtida utvecklin gsplaner

Parkinsonfonden är ytterst beroende av att ha en egen profil som sticker ut, som engagerar, som är
seriös och som kan leda till ett uthålligt stöd från givarna. De senaste åren har omfattningen av gåvor
och arv ökat, mycket beroende på att arbetet som bedrivs inom Parkinsonfonden värdesätts i

parkinsonkretsar. För att öka givandet och engagera även personer som inte har direkt koppling till
Parkinsons sjukdom, kommer vi att undersöka nya typer av samarbeten.

På Parkinsonförbundets seminarier för läkare, som Parkinsonfondens ordförande håller i presenteras
de senaste kliniska forskningsrönen. Parkinsonfonden ämnar dessutom att framöver sammanföra
forskare för att skapa goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontaktskapande.

övrig information

Swishbetalning för gåvor
Från och med september 2014 kan våra gåvogivare använda sig av swishbetalning via mobiltelefon.

Stiftelsens 90-konto
Stiftelsen har ett 90-konto och lyder därmed under regler fastställda av svensk insamlingskontroll.
Stiftelsens 90-kontonummer är: 90 07 94-9.

Flerårsöversikt (Tkr) Belopp i kr
2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Gåvor och insamlade medel
Balansomslutning
Ändamålskostn
lnsamlingskostn, admin istrationskostn

15 521 633 13 055 127 5 651 528
8979 457 5760 112 3823753

12 522 324 10 909 075 7 942 156
786 678 600 354 518 213

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning iövrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter. 11
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Belopp i kr Not 201 4-01 -01 - 201 3-01 -01-
2014-12-31 2013-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor och insamlade medel

Sum ma verksamhetsintäkter

Räntor och utdelningar
Realisationsresu ltat värdepa pper

Verksamhetskostnader
Forskning och stipendier
Beviljade ej utbetalda anslag
Parkinsonakadem ien
Ake Ljungdahls Pris
lnge och Elsa Anderssons Pris
I nsa mling skostnader, administratio nskostnader
Personalkostnader
Nedskrivning värdepapper

Arets resultat

1 5 521 633 13 055 126

15 521 633

82 542
0

15 604 175

-10 839 170
-1 208 196

-274 958
-100 000
-100 000
-786 678

-86 648
0

13 055 126

34 43s
30 378

13 1 19 939

-9 361 936
-1 047 604

-299 535
-100 000
-100 000
-600 354
-139 768

38 628

2 208 525 1 s09 371 t
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Belopp ikr Nof 2014-12-31 2013-12-31

TILLGANGAR

An lägg nin gstillgångar

Lä ngfri stiga v ärdepa p pe rs i n neha v

Summa anläggningstillgångar

Om sättnin gstillgån gar

Ko rtf ris ti ga ford r i n ga r
Övriga fordringar

Kassa och bank

Sum ma omsäft ningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

8 126 901 5 050 486

8 126 901 5 050 486

711
712

851 845

3

709 623

852 557 709 626

I 979 458 5760 112 
e
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Belopp ikr Nof 2014-12-31 201 3-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Bevilljade ej utbetalda anslag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 389 066
2 208 525

2 879 693
1 509 372

6 s97 591 4 389 065

6 597 591

2 266 601
62 599
4 262

48 406

4 389 065

1 329 364
37 138
4 262

284

2 381 868 I 371 048

8 979 459 5760 113

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
2014-12-31 2013-12-31

Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

lnga

Inga

lnga

lnga L



Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond 8(11)

85s1 01-4874

Red ovisn i n gsp ri n ci per o ch boksl utskom m entarer

(Belopp i kr om inget annat anges)

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 (K2)och BFNAR 2012:1 (K3).
Övergången har inte medfört några större förändringar i redovisade poster eller belopp.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. lntäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkligt värde av det
som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls för
att stiftelsen uppfyller vissa villkor och det finns en skyldighet att återbetala gåvan om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor och insamlade medel
I insamlade medel inkluderas gåvor och arv från framförallt privatpersoner. Gåvor redovisas som
huvudregel som intäkt när de erhålls och värderas som huvudregel till verkligt värde. I del fall stiftelsen
lämnar en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Verksamhetskostnader
Som verksamhetskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla
stiftelsens syfte och stadgar. Övervägande del av verksamhetskostnaderna utgörs av beviljade anslag.
Dessa kostnadsförs direkt då beslut fattats i styrelsen om att bevilja anslaget.

lnsamlings- och administrationskostnader samt lönekostnader
lnsamlings- och administrationskostnader samt lönekostnader är sådana kostnader som är
nödvändiga för att administrera stiftelsen och säkerställa en god kontroll över verksamheten.

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

Långfristiga värdepappersi nnehav
Långfristiga värdepappersinnehav redovisas enligt K3 kapitel 11 till anskaffningsvärde minskat med
erforderliga nedskrivningar. Med anskaffningsvärde avses det aktuella marknadsvärdet vid tidpunkten
för övertagande, i de fall värdepappret erhållits genom gåva.

Beviljade ej utbetalda anslag
Beviljade anslag kostnadsförs direkt i resultaträkningen. Anslag som beviljats men inte utbetalts
skuldförs till dess att utbetalning sker. Beviljat anslag utbetalas först till 90% och resterande 10%
utbetalas efter att ekonomisk och vetenskaplig rapport inlämnats och godkänts, ,a
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Noter

Not 1 Stiftelsens intäkter

Sfiffelsens intäkter
201 4-01-01-
201 4-1 2-31

2013-01 -01-
2013-12-31

Arv, donationer
Gåvor från makarna Carlsson, Sundsvall
Gåvor via onlineköp
Gåvor via autogiro
Gåvor via 90-konto
Övriga gåvor

Summa
Räntor och utdelningar

Summa

Not 2 Ändamålskostnader

8 768 020
990 635
663 724
121 630

4 974 848
2 776

6 937 457

643 420
1 07 080

5 364 074
3 095

15 521 633
82 542

13 055 126
64 813

1s 604 175 13 119 939

201 4-01-01-
201 4-1 2-31

2013-01-01-
201 3-1 2-31

Forskning och stipendier
Beviljade ej utbetalda anslag
Parkinsonakademien
Ake Ljungdahls pris
lnge och Elsa Anderssons pris

Not 3 Anställda och personalkostnader

M edel a ntalet an stä I Id a

12 522 324 10 909 075

201 4-01-01- 201 3-01 -01 -
2014-12-31 2013-12-31

10 839 170
1 208 196

274 958
1 00 000
1 00 000

9 361 936
1 047 604

299 535
1 00 000
100 000

Kvinnor

Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014-01-01- 2013-01-01-
2014-12-31 2013-12-31

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader

65 932
20 7',16

114 137
24 900

86 648 139 037 g
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Not 4 Beviljade utbetalda och ej utbetalda anslag

Anslag

10(1 1 )

2014-01-01- 2013-01-01-
2014-12-31 2013-12-31

Beviljade under året
Utbetalt beviljat under året

Kortfristiga skulder
Tidigare år beviljade ej utbetalda
Under året beviljade , ej utbetalda medel

Summa

Not 5 Aktier och Fonder

12599 322 10 964 825
10 914 170 I 902 221

1 058 405
1 208 196

290 000
1 039 3s4

201 4

2 266 601

2013

I 329 354

201 2
Bokfört värde
Marknadsvärde

Not 6 Eget kapital

8 126 901
9 458 601

5 0s0 486
5 331 238

2361 023
2322 395

2014-12-31 2013-12-31
Balanserat resultat
Arets resultat

Eget kapital vid årets utgång

4 389 066 2 879 694
2208525 1 509 371

6 597 591 4 389 06s c
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Parkinsonftirbundets Forskn in gsfond
Org.nr 855101-4874

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond flor
räkenskapså ret 201 4 .

S tyre ls e n s a nsvar -för å rsredovis tt i n ge n
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning sorn ger en rättvisande bild enligt
årsredovisnirrgslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedörner är nirdvändig ftr att upprätta en
ärsredovisning soin inte innehåller väsentliga feiaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns unsvilr
N4itt ansvar är att uttala mig crn årsredovisningen på grundr,'al av min revision. Jag har utföft revisionen
enligt Internatiorral Standards on Audi'ring och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer y'rkesetiska klav samt planerar och utför' rer, isionen loi att uppnå rirnlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehäiler väsentliga felaktigheter.

Ett revision innefattar att genorn olika åtgarder inhämta revisionsbevis orr, belc,pp ocir annan inforrnaticrr
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, blarrd annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa bercr på cegentligheter eller på

fel. Vid denna riskbedörlning beaktar revisorn de delar av den interna Lo11;6llen sorn är relevanta för
hur stiflelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgär'der sonr är ändarnålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande orn effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. E,n revision innefaftar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rirnligheten i stvrelsens
uppskattrringar i redovisningen, liksorn en utr'ärdering av den övergripande presentationen i

ärsredovisninge n.

Jag ansel att de revisicnsbevis jag har inhänrtat är tillräckliga och ändamålsen!iga som grund för mina
rrtla landeri.

Llttalanden
Errligt nrirr uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger en i
alla väserrtliga avseenden iättvisande bild av stiftelsens finansiella. ställning per den 2'nl4-1.2-3i oclr av

dcss finansiella resultat för året enligl årsredovisningslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Utöver min revision av årsredovishingen har jag även utlort en revision av styrelsens fiirvaltning ftir
Stift e I sen Park in sonförbundets Forskn i n gsfond för räkenskapsår et 2tJ I 4.

Styrel,sens onsvar
Det är styrelsen som har ansvaret lor forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelselorordnandet.

Revisorns ansvor
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala rnig om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige,

Som underlag för mitt uttalande om örvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och lorhållanden i stiftelsen lor att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
stifte I seflorordnandet el ler årsredov i sn in gslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhärntat är tillräckliga och änciamålsenliga sorn grund ftir mitt
uttalande.

(ittalånde
Enligt rnin '-rppfattning har st_vrelseiedamöterna inte handlai i strid rned stifteiselagen,
stifteIseforordnandet eI lef årsredovrsningslagen.

Stockhohn .den 28 rnaj 20i5
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Sture Eriksson
Auktoriserad revisor
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