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En bestyrkanderapport över denna
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rganisationens intäkter och kostnader
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R010 Gåvor och
R040 Försäljning av varor och,tjänster
R070 Summa medelfrån allmänheten

R091 (Upplysning: varav erhället från annan 90-konto org.)
ing: varav erhållet från närstående org.)

R095 Gåvor och bidrag frfut företag
R100 Summa medelfrån
R1

30 Ovriqa verksamhetsintäkter

R201 (Upplysning: varav lämnat till annan 90-konto org.)
R202 (Upplysning: varav lämnat till närstäende org.)
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R210 Direkta kostnader vid försälinino av
R220 Direkta kostnader vid "insamlinq med qåvobevis"
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R270
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Resultat från fi nansiella investeringar

R285 Kapital- reavinster, återföringar av tidigare nedskrivn.
R290 Räntekostnader och liknande finansiella
R292 Kapital- reaförluster, nedskrivning av
R295 Summa resultat från finansiella investeringar
R300 Resultat efter finansiella poster
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Sonora Revisicn
Rapport från oberoende revisor
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Jag har reviderat de finansiella rapporter fdr Stiftelsen Parkinsonfiirbundets Forskningsfond (stiftelsen) bestående av
resultaträkning och balansräkning med noter ftir år 2016 som upprättats av styrelsen enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar
for 2016 års rapportpaket.
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Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta de finansiella rapporter enligt Svenska Insamlingskontrolls anvisningar for 2016
års rapportpaket och fiir sådan intern kontroll som styrelsen bedömer iir nödvändig ft)r upprättande av finansiella rapporter som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att göra ett uttalande om

dessa finansiella rapporter på grundval av min revision. Jag har utlort revisionen enligt
International Standards on Auditing. Dessa standarder kräver attjag fiiljer lrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen ftir
att rimligt forsåikra mig om att de finansiella rapportema inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar aff genom olika åtgarder inhåimta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella
rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfiiras, bland annat genom att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i
de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den intema kontrollen som är relevanta lor hur styrelsen upprättar de finansiella rapporterna i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effekliviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i stgelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i de finansiella rapporterna.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mitt uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning är stiftelsens finansiella rapporter fttr år 2016 i alla väsentligt upprättade i enlighet med Svensk
Insamlingskontrolls anvisningar for 20 1 6 års rapportpaket.

Redovisningsgrund och begrönsning av spridning och anvcindning
Utan att modifiera mitt uttalande vill jag ftista uppmärksamheten på att de finansiella rapporterna har upprättats enligt anvisningar
från Svensk Insamlingskontroll. De finansiella rapporterna har upprättats lor att stiftelsen ska uppfylla kraven från Svensk
Insamlingskontroll. De är kanske därftir inte lämpliga ftir andra syften.

Ovriga upplysningar
Stiftelsen har upprättat separat årsredovisning for det råikenskapsår som slutade den 3 I december 20 1 6 enliS årsredovisningslagen,
ochjag har lämnat separat revisionsberättelse daterad den 30 maj2017 avseende denna till sgrelsen i stiftelsen. Jag har även,
utöver denna rapport och revisionsberättelsen, upprättat och överlämnat annan skriftlig rapportering till styrelsen.

Stockholm
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Management Letter avseende räkenskapsåret 2016

Stiftelsen Pa rkinsonfö rbu n dets Fo rs knin gsfo nd

Inledning
till styrelsen fcir Stiftelsen Parkinsonforbundets Forskningsfond
(stiftelsen) och syftar till att redogöra ftir mina iakttagelser i samband med
revisionen av räkenskapsår 2016, särskilt sådana iakttagelser som kan vara av
betydelse ftjr Svensk Insamlingskontrolls bedömning av stiftelsens verksamhet.
Mina uttalanden avseende de finansiella rapporterna till Svenska Insamlingskontroll iir gjorda i "Rapport från oberoende revisor".
Denna rapport är
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Noteringar från granskningen

2.1

Uppfyltelse av ändamål
Stiftelsens ändamål iir att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning. Min
uppfattning är att stiftelsens verksamhet främjar dess åindamål och att stiftelsens
tillgångar inte anviinds i strid med iindamålet.

2.2

Intern kontroll
Min uppfattning är att stiftelsen har god ordning på räkenskaperna och god
kontroll över verksamheten. Jag har inte gjort några iakttagelser som ger
anledning

2.3

till

anmärkning.

Efterlevnad av Svensk Insamlingskontrolls anvisningar
Stiftelsen baserar de finansiella rapporterna på fastställd årsredovisning, som i sin
tur utgörs av årets huvud- grundbokftring. Jag har inte noterat några awikelser
från Svensk Insamlingskontrolls anvisningar.

Stockholm den 31 maj2017

Johan
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