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Förvaltningsberättelse

 Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en ideell 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 arvs- och gåvoskatt. Både styrelsen och dess
 vetenskapskommitté 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 klinisk parkinsonforskning i Sverige.
 Styrelsen
 Parkinsonfondens styrelse bestod 2021 av Lennart Pettersson (ordförande), docent Filip Bergquist,
 Gunn Franzén Ljung, Kristina Hagström (f.o.m. 23/2), professor Oskar Hansson, Eleonor Högström,
 Bernt Johansson (1/1-23/2), Eva-Lena Jansson (f.o.m. 22/5), med.dr. Caroline Marktorp och professor
 Per Odin. Adjungerad kassör har varit Lotta Lennaárd och adjungerad projektadministratör Eva Nordin.
 Den 1 december anställdes Marie Jönsson för att ersätta Eva Nordin, som avslutade sin anställning
 den 31 december. Per Nordin har ansvarat för minnesbladen.
 Styrelsen har under året haft två protokollförda styrelsemöten via telefon. Beslut om resebidrag har
 tagits per capsulam och bekräftats vid nästa styrelsemöte. Det sedvanliga fysiska mötet med styrelsen,
 vetenskapskommittén och medarbetare hölls i Stockholm den 24 augusti. 
 Vetenskapskommittén
 Vetenskapskommittén består av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning rörande
 Parkinsons sjukdom vid institutioner knutna till universitet samt av forskningsfondens ordförande. Dess
 främsta uppgift är att inför styrelsens beslut granska inkomna ansökningar om projekt-. apparatur- och
 reseanslag samt att yttra sig om inkomna nomineringar till Parkinsonfondens priser. Vid bedömning av
 projekt- och apparatur tar kommittén hänsyn till:
 1.     Projektets vetenskapliga kvalitet, dess uppläggning och frågeställningar. Projektets relevans för
 forskning inom parkinsonområdet
 2.     Projektets genomförbarhet med avseende på material, metodik, resurser och tidplan
 3.     Forskarens/projektledarens kompetens
 4.     Den utsträckning i vilken sökandens forskning hittills bidragit till att öka kunskapen om Parkinsons
 sjukdom eller dess behandling

 Vetenskapskommitténs medlemmar under 2021 var:
 Professor Per Odin, Bremerhafen, ordförande
 Universitetslektor Malin Andersson, Uppsala
 Docent Radu Constantinescu, Göteborg
 Professor Peter Hagell, Kristianstad
 Professor Martin Ingelsson, Uppsala
 Överläkare Anders Johansson, Stockholm
 Professor Cecilia Lundberg, Lund
 Professor Johan Lökk, Stockholm
 Professor Malin Parmar, Lund
 Professor Per Svenningsson, Stockholm
 Fil.kand. Lennart Pettersson, Stockholm, Forskningsfondens ordförande
 Under året har vetenskapskommittén haft två telefonmöten, varav ett tillsammans med styrelsen.
 Projekt-och apparaturanslag
 Den svenska forskningen om Parkinsons sjukdom är fortsatt livaktig och omfattande. Under 2021 fick
 fonden 57 ansökningar om projekt- och apparaturanslag. Totalt söktes anslag för cirka 26,5 miljoner
 kronor. De tillgängliga medlen var vid tiden för styrelsens beslutssammanträde i oktober 7 miljoner
 kronor, vilket var en minskning ökning jämfört med 2020, då fonden kunde fördela 7,55 miljoner
 kronor. Vid årets ansökningsomgång beviljades anslag till 28 projekt, som tillsammans fick 6,95
 miljoner kronor. Information om beviljade projekt, anslagens storlek, projektledarnas namn och
 mottagande universitet eller sjukhus finns på Parkinsonfondens hemsida. Förutom projektanslagen
 beviljades i ett särskilt beslut 125 000 kronor till SWEPAR, som är en nationell samverkansgrupp för
 främjande av translationell och klinisk forskning inom parkinsonområdet. 
 Reseanslag
 Beträffande reseanslagen beviljade fonden tre ansökningar i juni och 10 i december, som tillsammans
 fick 132 641 kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med 2019 då 21 ansökningar
 tillsammans fick 246 325 kronor, men trots allt en ökning jämfört med 2020 då endast 6 reseanslag
 beviljades. Bakom svängningarna ligger de restriktioner som införts på grund av covid-19.
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 Sammanfattningsvis orsakade pandemin att Parkinsonfondens bidrag till resor kraftigt reducerades
 under 2020 och under våren 2021, men att en viss återhämtning skett under hösten 2021.

 Priser
 Parkinsonfonden delar normalt ut två priser på 100 000 kronor vardera. Det ena priset, Åke Ljungdahls
 pris, riktar si mot en disputerad forskare, max 8 år efter disputation, eller doktorand vars forskning lett
 till framsteg i vården av personer med Parkinsons sjukdom inklusive atypiska former och som visar
 intresse av fortsatt arbete inom parkinsonvården. Det andra priset, Elsa och Inge Anderssons pris,
 rikta sig mot forskare, max 2 år efter disputation och avser bästa avhandling inom parkinsonområdet.
 Vid bedömningen tas hänsyn till avhandlingens kvalitet samt till de nominerades planer och intresse av
 att arbeta inom parkinsonvården. Pristagarna nomineras av överläkare och professorer vid svenska
 sjukhus och universitet och utses av Parkinsonfondens styrelse efter samråd med
 vetenskapskommittén.
 År 2021 inkom inga nomineringar till Åke Ljungdahls pris. Elsa och Inge Anderssons pris gick till Dr.
 Hanna Johansson, Karolinska Institutet för avhandlingen "Balance and Gait in Parkinson´s disease:
 from Perceptions to Performance".
 Resultat och ställning
 Under 2021 har Parkinsonfonden kunnat bevilja totalt cirka 7,3 miljoner kronor i form av
 forskningsanslag, resestipendier, priser samt ett särskilt anslag till SWEPAR. Av dessa är 6978 tkr
 utbetalda.
 Under året har 91 % av de totala intäkterna betalats ut till ändamålet.
 Via 90-kontot (plusgiro och bankgiro har under året inkommit 2448 tkr. Beloppet inkluderar
 överföringar från Sveriges Begravningsbyråers IT AB 812 tkr, Pennybridge 19 tkr och privata
 insamlingar på Facebook 122 tkr. Ytterligare medel har inkommit genom onlinebetalningar via fondens
 hemsida 218 tkr, Autogiro 264 tkr, swishbetalningar 1345 tkr samt det samarbete fonden har med
 Fonus 812 tkr.  Genom arv har inkommit 2417 tkr.
 Intäkterna totalt har uppgått till 7571 tkr, varav intäkten av ränta och utdelning har uppgått till 448 tkr.
 Under året har värdepapper avyttrats till en realisationsvinst på 448 tkr. Nedskrivning av värdepapper
 har gjorts med 0 tkr.
 Kostnaderna, exklusive ändamålskostnaderna har uppgått till 1028 tkr, vilket motsvarar 7,8 % av
 intäkterna.
 Återbetalning av beslutade bidrag har återförts inom posten ändamålskostnad. Under året har 0 tkr
 återförts.
 Robert Bobby Ljunggren, låtskrivare och korad till årets kompositör år 2008, har lämnat ett gåvobrev till
 Parkinsonfonden, där han överlåter sin del av STIM-intäkterna för låten Visst finns mirakel. Intäkten
 under året uppgick till 1 tkr. Detta belopp har redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen.
 Övrigt
 Parkinsonfondens ordförande har under 2021 ingått i redaktionsrådet för Parkinsonförbundets tidning
 Parkinsonjournalen och till varje nummer av tidningen bidrar fonden med referat och rapporter som
 informerar tidningens läsare om fondens verksamhet och vilka resultat som uppnåtts.
 Parkinsonfondens e-postbaserade nyhetsbrev om forskning och behandling vid Parkinsons sjukdom
 har utkommit med 6 nummer under 2021. Brevet har cirka 500 prenumeranter och länkar till brevet
 finns på såväl Parkinsonfondens som Parkinsonförbundets hemsidor.
 Tillsammans med Mediaplanet har Parkinsonfonden tagit fram en video som spreds i en kampanj på
 nätet i januari 2021. I samarbete med Parkinsonförbundet hade Parkinsonfonden en halvsidesannons i
 Dagens Nyheter den 1 februari. Annonsen kombinerades med en kampanj på nätet. Båda
 kampanjerna var framgångsrika sett till antalet visningar, genomsnittlig läs- respektive tittartid antalet
 likes, antalet kommentarer och antalet videoklick, men det gick inte att påvisa någon påverkan på
 antalet donationer,
 insamlingar till förmån för fonden.
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Flerårsöversikt Belopp i kr
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Gåvor och insamlade medel 7 571 422 9 190 851 7 477 114 8 721 845
Balansomslutning 1 475 672 1 844 748 2 487 407 2 731 596
Ändamålskostnad 7 317 641 8 059 638 6 132 367 10 188 932
Insaml kostn, adminkostn 1 028 707 1 819 186 1 145 826 1 167 674

Förändring i eget kapital
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Balanserat resultat 1 587 805 2 222 589 2 105 635 4 862 060
Årets resultat -421 593 -634 784 116 954 -2 756 425

1 166 212 1 587 805 2 222 589 2 105 635

 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkn med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter 1
Gåvor och insamlade medel 7 571 422 9 190 850

Summa verksamhetsintäkter 7 571 422 9 190 850

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 2 -7 317 641 -8 059 638
Insamlingskostnader , administrationskostnader -1 028 707 -1 819 187
Personalkostnader 3 -95 671 -81 489

Summa verksamhetskostnader -8 442 019 -9 960 314

Rörelseresultat -870 597 -769 464

Resultat från finansiella poster
Res fr övr värdepapp o fordr som är anläggn tillgångar 4 449 005 134 680

Summa från finansiella poster 449 005 134 680

Årets resultat -421 593 -634 783
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 237 1 237
Kortfristigt värdepappersinnehav 5 571 462 859 036

572 699 860 272

Kassa och bank 902 973 984 476

Summa omsättningstillgångar 1 475 672 1 844 748

SUMMA TILLGÅNGAR 1 475 672 1 844 748
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år 1 587 805 2 222 589
Årets resultat -421 593 -634 783

1 166 212 1 587 806

Summa eget kapital 1 166 212 1 587 806

Kortfristiga skulder 6
Beviljade ej utetalda anslag 159 521 45 000
Leverantörsskulder 93 117 161 024
Övriga kortfristiga skulder 9 114 4 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47 708 46 656

309 460 256 942

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 475 672 1 844 748
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
 (Belopp i kr om inget annat anges)

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

 Resultaträkningen
 Verksamhetsintäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
 räkning redovisas som intäkt. Intäkter 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.

 Insamlings- och administrationskostnader samt lönekostnader
 Insamlings- 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.

 Kortfristiga värdepappersinnehav
 Kortfristiga 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.
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Noter

Not 1  Stiftelsens intäkter

Stiftelsens intäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Arv, donationer 4 415 872 4 907 418
Gåvor via onlineköp 218 524 398 790
Gåvor via autogiro 276 695 248 540
Gåvor via 90-konto 2 448 366 3 374 473
Övriga gåvor 211 964 261 629

Summa 7 571 421 9 190 850

Not 2  Ändamålskostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Utbetalda anslag 6 978 120 7 557 774
Beviljade ej utbetalda anslag 114 521 64 147
Återförda anslag - 112 717
Åke Ljungdahls pris 100 000
Inge och Elsa Anderssons pris 100 000 100 000
SWEPAR 125 000 125 000

ÅR 7 317 641 8 059 638

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar: 72 001 64 463
Sociala kostnader 22 871 16 059

Totala löner, andra ersättningar och sociala kostnader 94 872 80 522

Not 4  Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är 
             anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Erhållna utdelningar -256 -428
Resultat vid avyttringar 448 749 134 252

Summa 448 493 133 824
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Not 5  Aktier och Fonder
2021 2020

Bokfört värde 571 462 859 036
Marknadsvärde 899 221 1 279 835

Not 6  Beviljade utbetalda och ej utbetalda anslag

Anslag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Beviljade under året 7 092 641 7 621 921
Utbetalt beviljat under året 6 978 120 7 557 774

Kortfristiga skulder
Tidigare år beviljade ej utbetalda 45 000 45 000
Under året beviljade , ej utbetalda medel 114 521

Summa 159 521 45 000
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Underskrifter

 Stockholm den dag som följer av vår elektroniska underskrift

  

Lennart Pettersson Eleonor Högström Caroline Marktorp
Ordförande

Kristina Hagström Per Odin Filip Bergquist

Oskar Hansson Gunn Franzén Ljung Eva-Lena Jansson

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som följer av vår elektroniska underskrift

Johan Engdal
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse


 Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en ideell 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 arvs- och gåvoskatt. Både styrelsen och dess
 vetenskapskommitté 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 klinisk parkinsonforskning i Sverige.
 Styrelsen
 Parkinsonfondens styrelse bestod 2021 av Lennart Pettersson (ordförande), docent Filip Bergquist,
 Gunn Franzén Ljung, Kristina Hagström (f.o.m. 23/2), professor Oskar Hansson, Eleonor Högström,
 Bernt Johansson (1/1-23/2), Eva-Lena Jansson (f.o.m. 22/5), med.dr. Caroline Marktorp och professor
 Per Odin. Adjungerad kassör har varit Lotta Lennaárd och adjungerad projektadministratör Eva Nordin.
 Den 1 december anställdes Marie Jönsson för att ersätta Eva Nordin, som avslutade sin anställning
 den 31 december. Per Nordin har ansvarat för minnesbladen.
 Styrelsen har under året haft två protokollförda styrelsemöten via telefon. Beslut om resebidrag har
 tagits per capsulam och bekräftats vid nästa styrelsemöte. Det sedvanliga fysiska mötet med styrelsen,
 vetenskapskommittén och medarbetare hölls i Stockholm den 24 augusti. 
 Vetenskapskommittén
 Vetenskapskommittén består av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning rörande
 Parkinsons sjukdom vid institutioner knutna till universitet samt av forskningsfondens ordförande. Dess
 främsta uppgift är att inför styrelsens beslut granska inkomna ansökningar om projekt-. apparatur- och
 reseanslag samt att yttra sig om inkomna nomineringar till Parkinsonfondens priser. Vid bedömning av
 projekt- och apparatur tar kommittén hänsyn till:
 1.     Projektets vetenskapliga kvalitet, dess uppläggning och frågeställningar. Projektets relevans för
 forskning inom parkinsonområdet
 2.     Projektets genomförbarhet med avseende på material, metodik, resurser och tidplan
 3.     Forskarens/projektledarens kompetens
 4.     Den utsträckning i vilken sökandens forskning hittills bidragit till att öka kunskapen om Parkinsons
 sjukdom eller dess behandling


 Vetenskapskommitténs medlemmar under 2021 var:
 Professor Per Odin, Bremerhafen, ordförande
 Universitetslektor Malin Andersson, Uppsala
 Docent Radu Constantinescu, Göteborg
 Professor Peter Hagell, Kristianstad
 Professor Martin Ingelsson, Uppsala
 Överläkare Anders Johansson, Stockholm
 Professor Cecilia Lundberg, Lund
 Professor Johan Lökk, Stockholm
 Professor Malin Parmar, Lund
 Professor Per Svenningsson, Stockholm
 Fil.kand. Lennart Pettersson, Stockholm, Forskningsfondens ordförande
 Under året har vetenskapskommittén haft två telefonmöten, varav ett tillsammans med styrelsen.
 Projekt-och apparaturanslag
 Den svenska forskningen om Parkinsons sjukdom är fortsatt livaktig och omfattande. Under 2021 fick
 fonden 57 ansökningar om projekt- och apparaturanslag. Totalt söktes anslag för cirka 26,5 miljoner
 kronor. De tillgängliga medlen var vid tiden för styrelsens beslutssammanträde i oktober 7 miljoner
 kronor, vilket var en minskning ökning jämfört med 2020, då fonden kunde fördela 7,55 miljoner
 kronor. Vid årets ansökningsomgång beviljades anslag till 28 projekt, som tillsammans fick 6,95
 miljoner kronor. Information om beviljade projekt, anslagens storlek, projektledarnas namn och
 mottagande universitet eller sjukhus finns på Parkinsonfondens hemsida. Förutom projektanslagen
 beviljades i ett särskilt beslut 125 000 kronor till SWEPAR, som är en nationell samverkansgrupp för
 främjande av translationell och klinisk forskning inom parkinsonområdet. 
 Reseanslag
 Beträffande reseanslagen beviljade fonden tre ansökningar i juni och 10 i december, som tillsammans
 fick 132 641 kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med 2019 då 21 ansökningar
 tillsammans fick 246 325 kronor, men trots allt en ökning jämfört med 2020 då endast 6 reseanslag
 beviljades. Bakom svängningarna ligger de restriktioner som införts på grund av covid-19.
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 Sammanfattningsvis orsakade pandemin att Parkinsonfondens bidrag till resor kraftigt reducerades
 under 2020 och under våren 2021, men att en viss återhämtning skett under hösten 2021.


 Priser
 Parkinsonfonden delar normalt ut två priser på 100 000 kronor vardera. Det ena priset, Åke Ljungdahls
 pris, riktar si mot en disputerad forskare, max 8 år efter disputation, eller doktorand vars forskning lett
 till framsteg i vården av personer med Parkinsons sjukdom inklusive atypiska former och som visar
 intresse av fortsatt arbete inom parkinsonvården. Det andra priset, Elsa och Inge Anderssons pris,
 rikta sig mot forskare, max 2 år efter disputation och avser bästa avhandling inom parkinsonområdet.
 Vid bedömningen tas hänsyn till avhandlingens kvalitet samt till de nominerades planer och intresse av
 att arbeta inom parkinsonvården. Pristagarna nomineras av överläkare och professorer vid svenska
 sjukhus och universitet och utses av Parkinsonfondens styrelse efter samråd med
 vetenskapskommittén.
 År 2021 inkom inga nomineringar till Åke Ljungdahls pris. Elsa och Inge Anderssons pris gick till Dr.
 Hanna Johansson, Karolinska Institutet för avhandlingen "Balance and Gait in Parkinson´s disease:
 from Perceptions to Performance".
 Resultat och ställning
 Under 2021 har Parkinsonfonden kunnat bevilja totalt cirka 7,3 miljoner kronor i form av
 forskningsanslag, resestipendier, priser samt ett särskilt anslag till SWEPAR. Av dessa är 6978 tkr
 utbetalda.
 Under året har 91 % av de totala intäkterna betalats ut till ändamålet.
 Via 90-kontot (plusgiro och bankgiro har under året inkommit 2448 tkr. Beloppet inkluderar
 överföringar från Sveriges Begravningsbyråers IT AB 812 tkr, Pennybridge 19 tkr och privata
 insamlingar på Facebook 122 tkr. Ytterligare medel har inkommit genom onlinebetalningar via fondens
 hemsida 218 tkr, Autogiro 264 tkr, swishbetalningar 1345 tkr samt det samarbete fonden har med
 Fonus 812 tkr.  Genom arv har inkommit 2417 tkr.
 Intäkterna totalt har uppgått till 7571 tkr, varav intäkten av ränta och utdelning har uppgått till 448 tkr.
 Under året har värdepapper avyttrats till en realisationsvinst på 448 tkr. Nedskrivning av värdepapper
 har gjorts med 0 tkr.
 Kostnaderna, exklusive ändamålskostnaderna har uppgått till 1028 tkr, vilket motsvarar 7,8 % av
 intäkterna.
 Återbetalning av beslutade bidrag har återförts inom posten ändamålskostnad. Under året har 0 tkr
 återförts.
 Robert Bobby Ljunggren, låtskrivare och korad till årets kompositör år 2008, har lämnat ett gåvobrev till
 Parkinsonfonden, där han överlåter sin del av STIM-intäkterna för låten Visst finns mirakel. Intäkten
 under året uppgick till 1 tkr. Detta belopp har redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen.
 Övrigt
 Parkinsonfondens ordförande har under 2021 ingått i redaktionsrådet för Parkinsonförbundets tidning
 Parkinsonjournalen och till varje nummer av tidningen bidrar fonden med referat och rapporter som
 informerar tidningens läsare om fondens verksamhet och vilka resultat som uppnåtts.
 Parkinsonfondens e-postbaserade nyhetsbrev om forskning och behandling vid Parkinsons sjukdom
 har utkommit med 6 nummer under 2021. Brevet har cirka 500 prenumeranter och länkar till brevet
 finns på såväl Parkinsonfondens som Parkinsonförbundets hemsidor.
 Tillsammans med Mediaplanet har Parkinsonfonden tagit fram en video som spreds i en kampanj på
 nätet i januari 2021. I samarbete med Parkinsonförbundet hade Parkinsonfonden en halvsidesannons i
 Dagens Nyheter den 1 februari. Annonsen kombinerades med en kampanj på nätet. Båda
 kampanjerna var framgångsrika sett till antalet visningar, genomsnittlig läs- respektive tittartid antalet
 likes, antalet kommentarer och antalet videoklick, men det gick inte att påvisa någon påverkan på
 antalet donationer,
 insamlingar till förmån för fonden.
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Flerårsöversikt Belopp i kr
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31


Gåvor och insamlade medel 7 571 422 9 190 851 7 477 114 8 721 845
Balansomslutning 1 475 672 1 844 748 2 487 407 2 731 596
Ändamålskostnad 7 317 641 8 059 638 6 132 367 10 188 932
Insaml kostn, adminkostn 1 028 707 1 819 186 1 145 826 1 167 674


Förändring i eget kapital
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31


Balanserat resultat 1 587 805 2 222 589 2 105 635 4 862 060
Årets resultat -421 593 -634 784 116 954 -2 756 425


1 166 212 1 587 805 2 222 589 2 105 635


 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkn med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-


2021-12-31 2020-12-31


Verksamhetsintäkter 1
Gåvor och insamlade medel 7 571 422 9 190 850


Summa verksamhetsintäkter 7 571 422 9 190 850


Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 2 -7 317 641 -8 059 638
Insamlingskostnader , administrationskostnader -1 028 707 -1 819 187
Personalkostnader 3 -95 671 -81 489


Summa verksamhetskostnader -8 442 019 -9 960 314


Rörelseresultat -870 597 -769 464


Resultat från finansiella poster
Res fr övr värdepapp o fordr som är anläggn tillgångar 4 449 005 134 680


Summa från finansiella poster 449 005 134 680


Årets resultat -421 593 -634 783
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 237 1 237
Kortfristigt värdepappersinnehav 5 571 462 859 036


572 699 860 272


Kassa och bank 902 973 984 476


Summa omsättningstillgångar 1 475 672 1 844 748


SUMMA TILLGÅNGAR 1 475 672 1 844 748
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31


EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital


Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år 1 587 805 2 222 589
Årets resultat -421 593 -634 783


1 166 212 1 587 806


Summa eget kapital 1 166 212 1 587 806


Kortfristiga skulder 6
Beviljade ej utetalda anslag 159 521 45 000
Leverantörsskulder 93 117 161 024
Övriga kortfristiga skulder 9 114 4 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 47 708 46 656


309 460 256 942


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 475 672 1 844 748







Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond  7(10)


855101-4874


Redovisningsprinciper


Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
 (Belopp i kr om inget annat anges)


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


 Resultaträkningen
 Verksamhetsintäkter
 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
 räkning redovisas som intäkt. Intäkter 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.


 Insamlings- och administrationskostnader samt lönekostnader
 Insamlings- 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.


 Kortfristiga värdepappersinnehav
 Kortfristiga 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.
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Noter


Not 1  Stiftelsens intäkter


Stiftelsens intäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Arv, donationer 4 415 872 4 907 418
Gåvor via onlineköp 218 524 398 790
Gåvor via autogiro 276 695 248 540
Gåvor via 90-konto 2 448 366 3 374 473
Övriga gåvor 211 964 261 629


Summa 7 571 421 9 190 850


Not 2  Ändamålskostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31


Utbetalda anslag 6 978 120 7 557 774
Beviljade ej utbetalda anslag 114 521 64 147
Återförda anslag - 112 717
Åke Ljungdahls pris 100 000
Inge och Elsa Anderssons pris 100 000 100 000
SWEPAR 125 000 125 000


ÅR 7 317 641 8 059 638


Not 3   Anställda och personalkostnader


Medelantalet anställda
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31


Kvinnor 1 1


Totalt 1 1


Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar: 72 001 64 463
Sociala kostnader 22 871 16 059


Totala löner, andra ersättningar och sociala kostnader 94 872 80 522


Not 4  Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är 
             anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Erhållna utdelningar -256 -428
Resultat vid avyttringar 448 749 134 252


Summa 448 493 133 824
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Not 5  Aktier och Fonder
2021 2020


Bokfört värde 571 462 859 036
Marknadsvärde 899 221 1 279 835


Not 6  Beviljade utbetalda och ej utbetalda anslag


Anslag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Beviljade under året 7 092 641 7 621 921
Utbetalt beviljat under året 6 978 120 7 557 774


Kortfristiga skulder
Tidigare år beviljade ej utbetalda 45 000 45 000
Under året beviljade , ej utbetalda medel 114 521


Summa 159 521 45 000
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