
(Jrqanrsauonens namn orqanisationsnr:
Stiftelsen Parkinsonfö rb u ndets Forskn i n qsfo n d 8551014874

(Belopp anses i Tkr) Tkr Tkr

Orqanisationens intäkter och kostnader 2018 2017

Verksamhetsintäkter från allmänheten
R010 Gåvor och medlemsavoifter från orivatoersoner I 721 I 757
R040 Försälininq av varor och tiänster
R050 lnsamlinq med oåvobevis
R070 Summa medel från allmänheten 8 721 9 757

Verksamhetsintäkter från övriqa
R080 Bidrao från mvndioheter

R090 Gåvor och bidraq från orqanisationer
R091 (Upplvsninq: varav erhållet från annan 9}-konto orq.)

1,092 (Upplvsninq: varav erhållet från närstäende oro.)

R095 Gåvor och bidrao från övrioa foretao 55

R100 Summa medelfrån myndigheter. ors. och företas 0 55

R1 30 Övriqa verksamhetsintäkter

R200 Ändamålskostnader 10 189 11 225
R202 (Upplvsninq: varav lämnat till närstående oro.)

lnsamlinqskostnader (allmänheten)

R210 Direkta kostnader vid försälinino av varor/tiänster
R220 Direkta kostnader vid "insamlinq med oåvobevis"
R230 lnsamlinqskostnader vid insamlinq från allmänheten 792 498
R240 Summa insamlinqskostnader 792 498

R250 Kostnader vid ansökan om medel från iuridisk person

R260 Övriqa administrationskostnader 499 526

R270 Summa administrationskostnader (inkl insaml.) 1 291 1 024

Resultat från finansiella i nvesterinqar
R280 Netto av ränteintäkter, utdelning och räntekostnader. 138
R285 Resultat från finansiella placerinqar 3 1 207
R295 Summa resultat från finansiella investeringar 3 1 345

R300 Resultat efter finansiella poster -2756 -1092
R31 0 Skattekostnad och disoositioner

(Belopp anqes i Tkr) Tkr Tkr
Balansräkninq 2018 2017

1100 Summa tillqånqar 2731 6 435

100 Summa bundet eoet kaoital

101 Summa fritt eqet kapital 2 105 4 862
5100 Summa skulder 626 1 573

RESULTATOCHBALANSRÄKNING Svensklnsamtinsskontron

Rapportpaketet 20't 8 blanketter (2).xlsx



Organisationens namn
Stiftelse n Parki nsonförbu ndets Fors kn i nssfond

Organisationsnr:
85ilA1-4874

Nyckeltal %

1. Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader)ffotala intäkter

2. lnsamlingskostnader/Medel från allmänheten

3. Ändamålskostnader/Totala intäkter

4. Kostnad för ansökan om bidrag/erh bidrag

5. Kostnad för insamling med gåvobevis

6. Resultat vid försäljning av varor och tjänster (tkr)

7. Övriga intäkter/Totala verksa m hetsintäkter

8. Fritt eget kapital/Totala kostnader

9. Fritt eget kapitaUÄndamålskostnader

1 0. Förändring verksamhetsintäkter

1 1. Förändring övriga administrationskostnader
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Kontaktperson: Lotta Lennaård
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Namn/befaft ninq : Redovisni ns

Ielefon nr: 0709-989000

E-post: lotta@maramonti.se
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NYCKELTAL Svensk lnsamlingskontroll

organisationens namn
Stiftelsen Parkinsonförbundets Forslr

organlsauonsnr:
8551014874

Förklåring',till awikande nyckeltal (skrivs in om "NOT" uppko-mmit,t.h. om,resp nyckeltal)

Ev övriga notupplysningar/förklaringar
EK lnqen förklarinq tilleset kapitalbehövs.

Skatt lnoen förklarino till skatt behövs

Övrioa upplvsninsar (frivillist)
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Sonota Revisicn

Rapport från oberoende revisor

Till styrelsen i Sffielsen Parkinsonfi)rbundets Forskningsfond

Jaghar reviderat de finansiella rapporter ftir Stiftelsen Parkinsonfiirbundets Forskningsfond (stiftelsen) bestående av
resultatiikning och balansråikning med noter for år 2018 som upprättats av styrelsen enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar
ör 2018 års rapportpaket.

Styrelsens ansvar fi)r de Jinansiella rapporterna

'* Det är styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta de finansiella rapporter enligt Svenska Insamlingskontrolls anvisningar for 2018
års rapportpaket och for sådan intern kontroll som styrelsen bedömer äir nödviindig ftir upprättande av finansiella rapporter som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att g&a ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av min revision. Jag har utört revisionen enligt
International Standards on Auditing. Dessa standarder kräver att jag öljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen ftjr
att rimligt fiirsiilcra mig om att de finansiella rappodema inte innehåller väsentliga felalctigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgåirder inhåimta revisionsbevis om belopp och annan information i de finansiella
rapportema. Revisorn väljer vilka ätgäirder som ska utfiiras, bland annat genom att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i
de finansiella rapportema, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den intema konfollen som iir relevanta for hur styrelsen upprättar de finansiella rapporterna i syfte att utforma
granskningsåtgärder som åir åindarrålsenliga med håinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revision innefattar också en utvåirdering av iindamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anviints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en ufvärdering av
den övergripande presentationen i de finansiella rapporterna.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåimtat åir tilhäckliga och åindamålsenliga som grund for mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning iir stiftelsens finansiella rapporter for år 2018 i alla väsentligt upprättade i enlighet med Svensk
Insamlingskontrolls anvisningar fiir 20 I 8 års rapportpaket.

Redovisningsgrund och begrönsning av spridning och användning

Utan att modifiera mitt uttalande vill jag fiista uppmåirksamheten på att de finansiella rapporterna har upprättats enligt anvisningar
från Svensk Insamlingskontroll. De finansiella rapporterna har upprättats for att stiftelsen ska uppfulla kraven från Svensk
Insamlingskontroll. De ?ir kanske dåirbr inte låimpliga fiir andra syften.

övriga upplysningar

Stiftelsen har upprättat sepaxat årsredovisning ftir det r?ikenskapsår som slutade den 3 I december 20 I 8 enligt årsredovisningslagen,
och jag har låimnat separat revisionsberättelse daterad den29 maj 2019 avseende denna till styrelsen i stiftelsen. Jag har även,
utöver denna rapport och revisionsberättelsen, upprättat och överliimnat annan skriftlig rapportering till styrelsen.

29 maj20l9
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2.1

Inledning
Denna rapport iir till styrelsen fiir Stiftelsen Parkinsonforbundets Forskningsfond
(stiftelsen) och syftar till att redogöra fiir mina iakttagelser i samband med
revisionen av räkenskapsår 2018, såirskilt sådana iakttagelser som kan vara av
betydelse ftir Svensk Insamlingskontrolls bedömning av stiftelsens verksamhet.
Mina uttalanden avseende de finansiella rapporterna till Svenska lnsamlings-
kontroll åir gjorda i "Rapport från oberoende revisor".

Noteringar från granskningen

Uppfyllelse av ändamål

Stiftelsens iindamål ?ir att stQdja svensk klinisk Parkinsonforskning. Min
uppfattning åir att stiftelsens verksamhet fråimjar dess ändamål och att stiftelsens
tillgangar inte anviinds i strid med åindamålet.

Intern kontroll

Min uppfattning iir att stiftelsen har god ordning på räkenskapema och god
kontroll över verksamheten. Jag har inte gjort några iakttagelser som ger
anledning till anmåirkning.

Efterlevnad av Svensk Insamlingskontrolls anvisningar

Stiftelsen baserff de finansiella rapportema på fastställd årsredovisning,-som i sin
tur utgörs av årets huwd- grundbokforing. Jag har inte noterat några aw'ikelser
från Svensk Insamlingskontrolls anvisningar.
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