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Förvaltn ingsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond , 855105 4874 fär härmed avge
årsredovisning för 2016.

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en ideell stiftelse som genom sin verksamhet skapar
resurser för forskning gälFnde Parkinsons sjukdom. Verksamheten bygg-er helt på friviiliga gåvor oih
har inget statligt stöd. Stiftelsen är befriad från arvs- och gåvoskatt. Bådö styrelsbn och dlsö
vetenskapskommittö arbetar helt ideellt. Fonden har ett nära samarbete med ParkinsonFörbundet,
Svenska Parkinsonakademin och andra organisationer med inriktning på Parkinsons sjukdom och
liknande sjukdomar.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

Styrelsen
Parkinsonfondens_styrelse bestod 2016 av: Lennart Pettersson (ordförande), med.dr. Filip Bergquist,
Bo Erixon (t.o.m. 2 september), Gunn Franzön Ljung (f.o.m. 12 oktober), docent Oskar Hanssön,
Eleonor Högström, Bernt Johansson (f.o.m. 3 september), med.dr. Caroline Marktorp och professor
Per Odin. Adjungerad kassör har varit Lotta Lennaård och adjungerad projektadministratöi Eva Nordin.
Per Nordin har ansvarat för minnesbladen.
Styrelsen har haft två protokollförda s$relsemöten via telefon under året, samt ett fysiskt
sammanträde tillsammans med Vetenskapskommitt6n.

Vetenskapskommift6n
VetenskapskommittÖn består av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning rörande
Parkinsons sjukdom vid institutioner knutna till universitet samt av forskningsfondssdrelsens
ordförande. Vetenskapskomm ittöns ledamöter u nder 20 1 6 var:
Professor Per Odin, Bremerhaven, ordförande
Professor Lars Forsgren, Umeå
Docent Martin lngelsson, Uppsala
Overläkare Anders Johansson, Stockholm
Professor Cecilia Lundberg, Lund
Professor Johan Lökk, Stockholm
Professor Asa Mackenzie, Uppsala
Docent Malin Parmar, Lund
Docent Per Svenningsson, Stockholm
Fi l. kand. Lenna rt Pettersson, Stockhol m, Forskningsfondens ordförande
Under 2016 har styrelsen beslutat att under 2017 komplettera vetenskapskommitten med en forskare
med vårdvetenskaplig inriktning.

Under året har Vetenskapskommitt6n haft fuå telefonmöten, varav ett tillsammans med s$relsen, samt
ett fysiskt sammanträde tillsammans med styrelsen.

Vid bedömning av ansökningarna tas hänsyn till:

1
?
3.

projektets vetenskapliga kvalitet, dess uppläggning och frågeställningar. Projektets relevans för

forskningen inom Parkinsonområdet

projektets genomförbarhet med avseende på material, metodik, resurser och tidplan.

forskarens/handledarenskompetens
4- . den utsträckning i vilken sökandens forskning hittills bidragit till att öka kunskapen om parkinsons
sjukdom eller dess behandling
Vetenskapskommittön lägger fram underlag inför styrelsens beslut.

Proiekt- och reseanslag
Den svenska forskningen om Parkinsons sjukdom är fortsatt omfattande. Under 2016 fi ckfondentTF
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ansökningar om projekt- och apparaturanslag. Av dessa kunde 42 beviljas. Totalt söktes anslag för
drygt 37 miljoner kronor, vilket är ungefär detsamma som under 2015. De tillgängliga medlen var 10,5
miljoner kronor, vilket är en liten ökning jämfört med 2015, då fonden kunde fördela 10 miljoner kronor.
Det beviljade beloppet utgjorde cirka 28 % av den sökta summan mot cirka27 % under 2015.
Beträffande reseanslag beviljade fonden 40 ansökningar, som tillsammans fick drygt 445 000 kronor.
Anslagen ger inte minst doktorander och unga forskare möjlighet att komma ur för att se och lära i
samband med att de presenterar sina egna resultat för en internationell publik. Parkinsonfonden ser
reseanslagen som en viktig investering för att trygga den svenska parkinsonforskningens framtid.
Antalet vetenskapliga artiklar som resultat av den forskning som stöds av fonden är stort liksom antalet
bidrag till posterutställningar i samband med konferenser.
Anslagsmottagare, projekttitlar och beviljade belopp framgår av Parkinsonfondens hemsida
www. parkinsonfonden. se

Utdelade priser
Parkinsonfondens anslag bidrar till såväl kontinuitet som förnyelse i den svenska
Parkinsonforskningen. Ake tlungOahls Pris samt Elsa och lnle Anderssons Pris på varderal00 tkr,
dår det förra priset går till en yngre forskare för framstående forskning med bäring på Parkinsons
sjukdom och det senare till bästa avhandling med koppling till Parkinsons sjukdom, avser att stimulera
unga lovande forskare att ägna sig åt Parkinsonforskning. Pristagarna nomineras av överläkare och
professorer vid svenska sjukhus och universitet och utses av Parkinsonfondens styrelse efter samråd
med vetenskapskommitt6n.

Ake LjungOahls Pris 2016 gick till överläkare Örjan Skogar, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. örjan
Skogar fick priset för sin långa erfarenhet, sitt gedigna engagemang i det kliniska arbetet och sin
inriktning på patienten. Han har därtill under mer än 10 år följt och registrerat symtom och
symtomutveckling hos sina patienter och på detta såft byggt upp en kunskapsbank av betydande
intresse för såväl kliniker som forskare.
Elsa och lnge Anderssons Pris 2016 gick till David Conradsson för avhandlingen Balance control in
older adults with Parkinson's disease - effects of medication and exercise, där han bland annat
utvecklat och undersökt effekterna av ett 't0 veckors träningsprogram med utmanande
balansövningar.
Båda priserna utdelades i samband med det skandinaviska mötet i Stockholm och vid prisutdelningen
fick Parkinsonfonden möjlighet att också presentera sig själv och sin verksamhet.
Susanna Lindvalls stipendie på 10 000 kr har 2016 tilldelats Ekin Candemir.

Resultat och ställning
Under 2016 har totalt ansökts om drygt 37 Mkr och Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond
kunde bevilja anslag för drygt 10,9 Mkr för Parkinsonforskning inklusive reseanslag. Av dessa är 9,7
Mkr utbetalda, varav 289 146 kr till Parkinsonakademien.
Av tidigare års reserverade medel har drygt 1,2 Mkr utbetalats.
Under året har 70

o/o

av de totala intäkterna betalats ut till ändamålet.

Via 9O-kontot, Parkinsonfonden, har under 2016 inkommit drygt 3,5 Mkr
ParkinsonFörbundets föreningar har skickat in extra gåvor till Parkinsonfonden.
Genom arv har inkommit drygt 10,5 Mkr
.

lntäkterna totalt har uppgått till 16,5 Mkr , varav intäkten av rånta och utdelning har uppgått till 137 tkr.
Under året har värdepapper avyttrats till en realisationsvinst på drygt 230 tkr.
Kostnaderna, exklusive ändamålskostnad (anslag och resebidrag) har uppgått till drygt
1,1 Mkr ( f g år 919 tkr ) vilket utgör 7 % av intäkterna ( f g år 18 %) .
Aterbetalning av beslutat bidrag återförs inom posten ändamålskostnad. Under året har drygt 325 tkr
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återförts.
Ekonomiskt stöd för Håkan Widners åtagande som adjungerad professur i neurologi vid medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har utgått med 289 tkr.
Robert Bobby Ljunggren, låtskrivare och korad som Arets kompositör år 2008, har lämnat ett gåvobrev
till Parkinsonfonden, vilket innebär att han överlåter sin del av STIMjntäkterna för låten Visst finns
mirakel, som framfördes av Suzzie Tapper i melodifestivalen 2008. Suzzie Tapper fick diagnosen
Parkinsons sjukdom I början av 2000{alet. lntäkten under året uppgick till 1,2 tkr. Detta belopp har
redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen.

övrigt
Tillsammans med Parkinsonförbundets länsavdelning i Stockholm arrangerade Parkinsonfonden
under våren ett informationsmöte, där forskare från Uppsala universitet och företaget BioArctic
Neurosciences presenterade pågående forskning, där antikroppar användes i hopp om att kunna
påverka utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Antalet åhörare var cirka 90.
Parkinsonfondens e-postbaserade Nyhetsbrev Forskning & Behandling vid Parkinsons sjukdom har
utkommit med sex nummer under 2016. Nyhetsbrevet är mycket uppskattad inte bara av våra
gåvogivare, sjuka och anhöriga utan även äv Ekare, sjukvårbspersöäat olika kategorier och en hel del
journalister. Brevet har drygt 500 prenumeranter.

Två pressmeddelanden har skickats ut under året. Antalet annonser var sex och därtill har
Parkinsonfonden deltagit i en digital kampanj på temat folkhålsa.
Ett arbete med att ta fram en folder påbörjades under hösten 2016.
Ett arbete med att utueckla hemsidan pågick under 2016 och blev färdigt under januari2017. En nyhet
är, att Parkinsonfonden under 2017 och 2018 kommer att genomföra ett försök med så kallad
crowdfunding. Det innebär att ett mindre antal av de av vetenskapskommittön och styrelsen
prioriterade projekten (men som inte fått hela det sökta beloppet ianslag) kommer att presenteras på
hemsidan och ge allmänheten en möjlighet att, om den så önskar, donera till ett visst projekt. Ansvaret
for presentationerna ligger på projektledarna och de donerade medlen kommer att delas ut som ett
vanligt forskningsanslag som tillägg till det som fonden redan beviljat. Förhoppningen är att projekten
på detta sätt skall få en finansiering som närmar sig det belopp som det ansöktes om.

Stiftelsen har ett 9O-konto och lyder därmed under regler fasställda av Svensk lnsamlingskontroll.
Stiftelsens 90-kontonummer är : 90 07 94-9

Flerårsöversikt (Tkr)
Gåvor och insaml medel
Balansomslutning
Andamålskostnad
lnsaml kostn, adminkostn

2016-12-31
16 585 483
I 478 969
11 129 188
1 046 925

201*12-31
5 011 729

2014-12-31
15 521 633

3 648 798
10 225 879

8 979 457
12 522 324

829 662

786 678

2013-12-31
13 055 127

"

s 760 012

10 909 075

600 3s4

Förändring i eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Eget kapitalvid årets utgång

2016-12-31
1 263 271
4 691 100
5 954 371

201U12-31
6 597 591
-5 334 319

t

263272

Beträff resultat och ställn i övigt hänvisas till eftefföli resultat- och balansräkn med tillhörande noter.{1

Stiftelsen Parkinsonförbu ndets Forskningsfond

4(10)

8551 01.4874

Resultaträkning
Belopp

ikr

Verksamhetsintäkter
Gåvor och insamlade medel

Summa verksamhetsi ntäkter

Verksamhebkostnader
Ändamålskostnader
lnsamlingskostnader, administrationskostnader
Personalkostnader

Summa verksamhetskostnader

Rörelseresultat

Nof

2016-01-01- 201*01-01-

2016-12-31

483
16 585 483
16 58s

201*12-31
5011 729
5011 729

188 -10 225 880
046672 -881 430
-86 644
-89712
-12262 504 -11 197 022
-11 129

-1

4 322980

-6185292

Res fr övr värdepapp o fordr som är anläggn tillgångar
Räntekostnader och liknande kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande kostnader

368 119

850 827

1

152

Summa från finansiella poster

368 120

Resultat frän finansiella poster

Arets resultat

-7

850 972
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Balansräkning
Belopp ikr

Not

2016-12-31

201*12-31

TILLGANGAR
An

läggningstillgångar

Lä n gf ri sti g a v ä rdepap

persi n n e h av

7 810 670

3283722

7 810 670

3283722

281
281

723

Kassa och bank

668 017

364 353

Summa omsättningstillgångar

668 298

365 076

8 478 968

3 648 798

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Ko rtf

ristiga ford ri n gar

Övriga fordringar

SUII'IIUA TILLGANGAR
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Balansräkning
Belopp ikr

Nol

2016-12-31

201*12-31

1 263 271
4 691 100

6 597 591
-5 334 320

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Frift eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

263271

5 954 371

1

5 954 371

1 263271

2 326 306

2289700

158 892

57 670

Kortfristiga skulder
Bevilljade ej utbetalda anslag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4262

4262

35 137

33 895

2 524 597

2385 527

I

3 648 798

478 968
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Redovisn ingsprinciper

Redovisn ingsprinci per och boksl utskommentarer
(Belopp i kr om inget annat anges)
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredövisning (K3).

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. Ar 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 når 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'dnåtag.
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 värdepappercinnehav
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 ei 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.

t
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Noter
Not 1 Stiftelsens intåkter
Strfielsens intäkter
Arv, donationer
Gåvor via onlineköp
Gåvor via autogiro
Gåvor via 9O-konto
Övriga gåvor
Skänkta försålda värdepapper dbo Conny Carlsson

Summa

Not

2016-01-012016-12-31
10 594 557
856 804
171 780
3 435 977

2287

201&12-31
917 3s6
878 125
148 180
3 063 649
4 420

1 524 078
16 585 483

5 011 730

2016-01-012016-12-31

201*01-01
201112-31

2 Ändamålskostnader

Utbetalda anslag
Beviljade ej utbetalda anslag
Parkinsonakademien
Ake Ljungdahls pris
lnge och Elsa Anderssons pris
Susanna Lindvalls stipendie

9406 111
1 223 931

3

I

925 638

1 100 241

289 146
1

00 000

100 000
10 000

11 129 188

Not

2015.01-01-

100 000
100 000

10 225879

Anställda och personalkostnader

Medel antal et anstäl I d a

2016-01-01-

201G12-31

201F.01-012015-12-31

Kvinnor

Totalt
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016-01-01- 201s.01-012016-12-31 201*12-31

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader

65 932

68264

20 712

21 448

Totala löner, andra ersättningar och sociala kostnader

86 644

89712
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Not

4

lntäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar

Summa

Not

201s.01-01-

230725

678 639

368 119

850 827

201112-31
172 188

5 Aktier och Fonder

Bokfört värde
Marknadsvärde

Not

2016-01-012016-12-31
1 37 394

6 Beviljade

2016

2015

7 810 670
8 482 097

3283722
3 971 831

utbetalda och ei utbetalda anslag

Anslag

2UA-U-01-

2016-12-31

Beviljade under äret
Utbetalt beviljat under året

541
I 730 610

10 954

2015.01-01-

2A1*12-31
10700847
9 362 406

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

1102375
1223931

1 189458
1 100 242

Summa

2 326 306

2289 700

(N
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Underskrifter
Göteborg 2017-lo5

- tf

F.//rr'nq
/rnnrr/
Lennart Pettersson

Eleonor Högström

Caroline Marktorp

Per Odin

Filip Bergquist

Ordförande

fi*,+>y(,"'r-^
Bernt Johansson

Oskar Hansson

Min revisionsberättelse har lämnats den2017-

Ot - 9 (
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Underskrifter
Göteborg 2017-

O

{- l;

Lennart Pettersson
Ordförande

Eleonor Högström

Bernt Johansson

Gunn Franzön Ljung

Min revisionsberättelse har lämnats den 2017-

Johan Engdal
Auktoriserad revisor

Caroline Marktorp

Sonota Revision
REVrsroNSBEnÄrrELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Parkinsonfiirbundets Forskningsfond, org.nr 855101-4874
Rapp

o

rt o m års r e dovis

n

in g en

Uttalanden
Jag har utftirt en revision av årsredovisningen for Stiftelsen Parkinsonlorbundets Forskningsfond flor år

2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rätfvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016
och av dess finansiella resultat flor året enligt årsredovisningslagen.

Grundfar uftalanden
Jag har utftjrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
örhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund lor mina
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen for år 2015 har utforts av en annan revisor som i sin revisionsberättelse
daterad 17 juni 2016 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även lor den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig ft)r 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 ftir bedömningen av stiftelsens formåga att
fortsatta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan påverka f6rmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar

Mina 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, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti for att en revision som utftirs 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 forväntas 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:

Sonora Revision
o

identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken ftir 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, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intem
kontroll.

.

skaffar jag mig en fiirståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse lor min

revision f<ir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte ftjr att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o

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

.

drarjag 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 fiirhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens formåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen f?ista 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 for
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att en stiftelse inte längre
kan fortsätta verksamheten.

r

utvärderarjag 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 ftjr den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andrufödattningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens florvaltning for
Stift e I sen Parkinsonforbundets Forskn ingsfond for är 20 I 6 .
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseforordnandet eller årsredovisningslagen.

Grundför uttalande
Jaghar utftjrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullglort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mitt
uttalande.

Sonora Revision
Styrelsens qnsvar

Det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseforordnandet.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
ftir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

o
.

ftiretagit någon åtgard eller gjort sig skyldig till någon lorsummelse som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl for entledigande, eller
på något annat sätt handlat

i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jagfokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftjr stiftelsens situation. Jaggär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir mitt
uttalande.

Stockholm den 31 maj 2017

n
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