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(Beloppen skall anges i

Anläggningstillgångar

T005 lmmateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar
T010 Byggnader och mark
T020 lnventarier
T030 Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
T040 Långfristiga värdepappersinnehav
T050 Långfristiga fordringar
T060 Summa finansiella anläggninstillgångar
T080 Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
T090 Varulager mm
T091 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
T092 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
T093 Kortfristiga placeringar
T094 Kassa och bank

T098 Summa omsättningstillgångar
T100 Summa tillgångar
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"ln "rrlo",S0 1 0 Stiftelsekapital/donationskapital

5020 Andamålsbestämda medel
S030 Balanserat kapital
5040 Arets Resultat
3050 Summa eget kapital

5055 Avsättningar

5060 Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
S070 Leverantörsskulder

S071 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5072 Skuld till Sida och andra myndigheter
5073 Ovriga kortfristiga skulder
5080 Summa kortfristiga skulder

5100 Summa eget kapital och skulder
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Härmed intygas att ovanstående resultat- och balansräkning
överensstämmer med organisationens räkenskaper

En bestyrkanderapport över denna
resultat- och balansräknine har avgivits
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anisationsnr:
Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskni 855101-4874

Resultaträkning

(Beloppen skall anges iTkr)

Organisationens intäkter och kostnader

Verksamhetsintäkter från allmänheten

R01 0 Penninginsamlingar

R020 Medlemsavgifter

R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 lnsamling med gåvobevis

R060 Donationer med villkor
R070 Summa medel från allmänheten

Verksam hetsintäkter från övriga
R080 Bidrag/ersättning från myndigheter

R090 Bidrag/ersättning från organisationer

R091 (Här noteras ersättning frän annan 9}-konto org.)

R092 (Här noteras ersättning från närstående utländsk org )

R095 Bidrag/ersättning från företag

Rl00 Summa medelfrån myndigheter, org. och företag

R130 Övriga verksamhetsintäkter 
:

R1 50 Summa verksamhetsintäkter

R200 Ändamålskostnader

I nsaml i ngskostnader (allmänheten)

R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster

R220 Direkta kostnader vid insamling med gåvobevis

R230 Övriga insamlingskostnader

R240 Summa insamlingskostnader

R270 Administrationskostnader

Resultat från finansiella investeringar
R280 Ränteintäkter, aktieutdelning etc

R285 Kapital- reavinster, återföring av tidigare nedskrivningar

R290 Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
R292 Kapital- reaförluster, nedskrivning av värdepapper
R295 Summa resultat från finansiella investeringar

R300 Resultat efter finansiella poster

R310 Skatter

R315 Arete resultat

Nyckeltal %

Administrationskostnader/Totala intäkter

I nsam lingskostnader/Medel från allmänheten

Ändamålskostnader/Totala intäkter

Svensk lnsamlingskontroll
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Noter

Not nr

I

Förklaring ska lämnas till not hänvisning

Skriv kommentar och forklaringen till not

Förklaring till stor ökning av intäkter från penninginsamlingar
Skillnaden mot foregående år beror främst på att arvsintäkter ökat
väsentligt mot fg år. Även donationer via 90-konto har ökat mot fg år.
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Granskningsrapport

Denna rapport är till styrelsen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond (Stiftelsen)

och syftar till att redogöra för mina iakttagelser i samband med revisionen av räkenskapsåret

2013.

Revisionens o mfattning
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i

Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att Stiftelsens avlämnade årsredovisning ger en i allt väsentligt rättvisande bild.

Noteri ngar från granskningen
Föreningens räkenskaper är i god ordning, jag har inte gjort några iakttagelser som ger

anledning till anmärkning.

Uttalande
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

den 2013-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är fören lig med årsredovisn i ngens övriga delar.

Stockholm den 24juni 2014

tt /r,(t L>''I
,\L*" LJ-

Sture Eriksson

Auktoriserad revisor
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Rapport från oberoende revisor

Till styrelsen i Stiftelsen Parkinsonftirbundets Forskningsfond, org.nr 855101-4874

Jag har reviderat de finansiella rapporterna ftir Stiftelsen Parkinsonlorbundets Forskningsfond (Stiftelsen)

bestående av resultaträkning och balansräkning med noter fiir år 20 I 3 som upprättats av styrelsen enligt Svensk

lnsamlingskontrol ls anvisningar ftir 20 I 3 års rapportpaket.

Sty r e I s ens ansv ar för de fi n ans i e I I a r qpp o rt er n a

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta finansiella rapporter enligt Svensk Insamlingskontrolls

anvisningar ftir 2013 års rapportpaket och lor sådan intern kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig lor
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 utfort

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att

jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utlor revisionen ftir att rimligt ftirsäkra mig om att de finansiella

rapporterna inte innehåller väsentl iga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i de

finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utft)ras, 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 interna kontrollen som är relevanta ftir 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 effektiviteten i organisationens interna kontroll.

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts

och av rimligheten i styrelsens 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 ftjr år 2013 i allt väsentligt upprättade i enlighet med

Svensk Insamlingskontrolls anvisningar ftr 2013 års rapportpaket.

Redovisningsgrund

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 for att Stiftelsen ska

upp$lla kraven från Svensk Insamlingskontroll. De är kanske därftir inte lämpliga ftir andra syften.
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Övriga upplysningar

Föreningen har upprättat separat årsredovisning fiir det räkenskapsår som slutade den 3 I december 20 I 3 enligt

årsredovisningslagen, ochjag har lämnat en separat revisionsberättelse daterad den23 juni 2014 avseende denna

till styrelsen i Stiftelsen. Jag har även, utöver denna rapport och revisionsberäftelsen, upprättat och överlämnat

annan skriftlig rapportering till styrelsen.

Stockholm den 24 juni 2014

00
4*!;1*,
Auktoriserad revisor
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