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Aresredovisning 20ll
Fdr Stiftelsen Parkinsonfiirbundets Forskningsfond

Fiirvaltningsbedittelse

Parkinsonfdrb|rndets Forskringsfond
Stiftelsen Parkinsonliirbundels Forskilingsfond ia en ideell stiftelse som getom srn
verksamhet skapar resurser liir forskning gilhnde Pa*insons sjukdom. Verksamheren bygger
helt pe frivilliga gevor och har inget statligt st6d. Stiftelsen it beftiad ft6n arv- och gAvoskatt.
Bade styrels€n och dess v€tenskapskommittd arbetar helt id€ellt.

Stiftelsens lndrmil
Stiftelsens huvudsakliga Andamal zir att stijdja svensk klinisk Parkinsonforskning.

Styrelsen
Parkinsonfondens styrelse bestod 2011 av: Susarura Lindvall (ordftirande), professor Patrik
Brundin, professor Per Odin, professor Michael Nilsson, Karl-Gunnar Skoog, Berit Scott,
Ronny Olausson (sekretemre) Adjungerad ledamol har varit LeifLjung, adjungerad kassdr
Eva Thunberg och adjungerad projektadministratiir Eva Nordin. Filip Bergquist och Oskar
Hansson har tillkommit rmder 4:e kvartalet som ledamdter i st).relsen, dA Patrik Brundin och
Michael Nilsson har aviserat sin avgang vid e$skiftet.

Styrelsen har haft tve protokollfdrda stFelsemitten via telefon under aret, samt ett rysiskt
samnantriide tillsammans med VetenskaDskommittdn.

VeteNk pskommitt6n
Vetenskapskommittdn bestir av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning riirande
Parkinsons sjukdorn vid institutioner knubB till universitet samt av forskningsfondsstyrelsens
ordftirande.

Vetenskapskommitt6ns ledamdter under 201 I var:

Professor Per Odin. Bremerhaven. ordftirande
Docent Elisabeth Londos, Malmo
Docent Cecilia Lundberg, Lund
Professor Ted Ebendal, Uppsala
Professor em. Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala
Professor LaIs Forsgrcn, Umee
Professor Johan LOkk, Stockholm
Docent Per Svenningsson, Stockholm
Fil.kand. Susanna Lindvall, Stockholm, Forskningsfondens ordfiirande

Under Aret har Vetenskapskommiften haft tve telefonmoten, samt ett rysiskt sammantrade
tillsarnmans med styrelsen.

Vid bediimningen av varje ansiikan vegs bl a in fiiljande:
Vetenskaplig kvalitet avseende fragestiillning, arbetsplan, metoder och genomltirbarhet,
forskarens^randledarens kompetens, forskningsprojcktets betydelse ur Parkinson synvinkel,
med sArskild hiinsyn till klinisk Parkinsonforskning.
Vetenskapskommittdn lAgger fram fdrslag till styrelsen liir godkZinnande av anstjkan. ?c
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Resultat och stiillning
Behovet av mer resuser till Parkinsonforskningen ar stort. Under 201 I har totalt ansdkts om
&ygt 13 miljoner kronor och Stiftelsen Pa*inson{ijrbundets Forskringsfond kunde dela ut
drygt 4,1 miljoder konor.
Tack vare Parkinsonfondens stiid har unga forskare kunnat pAbijrja projekt av stort intresse
Ii;r Parkinsonforskning och behandling. Andra forskare har kunnat foftsetta sina pebiirjade
forskningsprojekt och darigenom bidragit till att beheih spjutspetsforskningen i landet. Ake
Ljungdahl-pdset pa 100 tk som Parkinsonfonden delar ut, samt Elsa och Inge Anderssons
Pris pa 100 tkr som ger till basta avhandling rdrandc Parkinsons sjukdom,
stimulerar ocksa unga forskar€ att agna sig et mer parkinsonforskning.

Ake Ljungdahls Pris 20t1 gick till Anders Johansson, Uppsala.
Anders Johansson disputerade 2009 pi en avhandling som riir biomarkdrer vid ALS och
Parkinsons sjukdom. Fynden i nigra av avhandlingens delarbeten har tillfitrt viktig
infomation vad g?iller differentialdiagnostiken mellan Parkinsons sjukdom och andra
neurodegenerativa sjukdomar.
Anders Johansson iir fortsatt forskningsaktiv inom omrddet Parkinsons sjukdom och iir
involverad i flera nya pojeLr bdde vad giiller diagnostiska markiirer och
l2ikemedelsbehandling. Han arbetar ocksa mycket kliniskt med patienter med Parkinsons
sjukdom bla som huvudansvarig neurolog liir DBS- verksamheten.

EIsa och Inge Anderssons Pris 2011 gick till Daniella Rylander, Lund
For att stimulera parkinsonlbrskningen i Sverige instiftade Parkinsonliirbundets
Forskningsfond 61 2010 ett pris, till Ejsa och Inge Anderssons miine. Priset avser att fizimja
hdgkvalitativa avhandlingar inom ornredet Parkinsons sjukdom och biir anvandas till
fo$knin gsrel aterad verksarnlrct.
Daniella Rylander studerade biomedicin pi Lunds universitet och gjorde under sin utbildning
ett utbfesar i Tolonto d:ir hon liirst blev intesserad av Parkinsons sjukdom. Ater tillbaka i
Lund bdrjade hon sin doktorsutbildning som skulle handla om Parkinsons sjukdom och
komplikationer som uppstir vid L-DOPA behardling, aven kallat dyskinesier. Avhandlingen
handlade om hur nervsystem sA som serotonin och glutamat peverkar dyskinesier.

Under rlret har 4 028 tk beviljats lltr Parkinsonforskdng. Av dessa ar 3 661 tkl utbetalda,
varav 268,5 tkr har betalats ut till Parkinsonakademien.
Av tidigare ars reserverade medel har 461 tkr utbetalats.
Eftersom 65 o/o av vira intAkter in](ommit efter det att 6rets anslag beviljats, hax endast 53 o/o

betalats ut till ehdanelet. Resterande intiikter kommer att betalas ut till iindamalet under 2012.
Via 90-kontot, Parkinsonfonden, har under 201 1 inkorrunit drygt 2 550 tkr.
ParkinsonFiirbundets fitreningar har skickat in extra g6vor till Parkinsonfonden.
Genom arv har inkomnit 4 700 tkr.

lntziklema totalt har uppgett till 7 5 I 7 tkr, varav int:ikten av riinta och utdelning har uppgAtt
till 74,4 tk,

Kostnadema, exklusive :indam6lskostnad (anslag och resebidrag) hax uppgatt till 750 rk. ir
\ i l ler utcdr l0 oo av inraikrema.
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Beviljade anslag frin Parkinsonforden under 20ll:
Utdver nedanstAende apparatur- och projektbidrag delas vid varje ansdkningstillftille eft antal
resebidrag till forskningsvistelser, konferenser eller liknande ut.

Aterbetalning av beslutat bidmg Sterbrs inom posten "ilndamAlskostnad". Under eret har 98,8
tkr arerfldrts, vilket ftamgar av not 2.

Under iret har fiiljande anslag beviljats:
Patrik Brundin, Lunds universitet, 300 tkr till projektet: /, viv4 time-dependent €xamination
ofrhe effects of alpha-synr-rclein on graffed doparnine neumns.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300 tkr till projektet: Biomarkdrer av mikrovaskuliir
plasticitet vid avancerad Parkinsons sjukdom med dyskinesier: eflekter av Duodopa-
behandling.

Mickael Decressac, Lunds universitet, 170 tkr till apparatur/projekt till projektet: Biomarkitrer
av mikrovaskuliir plasticitet vid avancerad Parkinsons sjukdom med dyskinesier: effekter av
Duodopa-behandling.

Christian Hansen, Lunds univemitet, 50 tkr till projektet: /n vivoinvestigations ofalpha-
synuclein expression, localization and i[tercellular transfer and its impact on progression of
Parkinson's Disease in mouse models.

Jia-Yi Li, Lunds universile! 330 tkr till apparatur/projekt till projektet: Commr.rnication
between the gut and the brain: Fudher assessment ofmechanisms oflong-dista.nce spreading
of Parkinson pathology.

Cecilia Lundberg, Lunds rmiversitet, 100 tkr till projektet: Can manipulations ofGAD6T
expression in the Parkinsonian basal ganglia tmnslate into symtptomatic reliefl

Martin Lundblad, Lurds ruriversitet, 100 tkr till projektet: Monitoring a-synuclein induced
alterations in dopamine physiology using optogenetically controlled dopamine rel€ase and i/?
vivo amperometry in freely moving animals.

Malin Parmar, Lunds universitel 300 tkr till projektet: Geleration ofdopaminergic Neurons
from human fibroblasts via direct conversion.

Gesine Paul Visse, Lunds universilet, 50 tkr till projektet: Regenerative mechanism of
Platelet-derived growth factor in Parkinson's Disease.

Elisabet Londos, Newologiska Kliniken, Malm6, 100 tkr till projektet: L€wy body demens -
liirekomst, patogenes, symtom och behandling.

Ulrika Ferm, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Cdteborg, 65 tk till projektet: Samtalsmatta
som stdd ftir kommunikation mellan personer som har PS och niirstaende.

Ingemar Bjdrkhem, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 100 tkr till projektet:
Steroider som potentiella biomarkdrer liir Parkinsons sjukdom.
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Kaxin Wirdefeldt, Karolinska Universitetssjukhuset, Solia, 65 tk till plojektet: Betydelse av
socioekonomiska faktorer fiir behandling och mortalitet vid Parkinsons siukdom: nationella
rcgisterstudier.

Gast6n Schechtnanr! Karolinska Universitetssjukhuset, 50 tkr till projektet: Current practices
of stercotactic neuosurgery for movement disorders in a world perspective.

Emest Arenas, Karolinska Institutet, Stocktolm, 100 tk till projektet: Improved production of
human DA neurons ftom fetal midbFin tissue for cell replacement in animal models of
Parkinson's disease.

Dagmar Galter, Karolinska lnstitutet, Stockholm, 100 tkr till projektet: hrportance of genes
related to mitochondda in PD.

Berhand Joseph, Karolinska Institutet, Stockholm, 50 tkr till projektet: Caspases control of
microglia activation and neurotoxicityin Parkinson's Disease.

Sara afBjerk6n, Nonlands universitetssjukhus, Umea, 50 tkr till projektet: Noradrenerg
degeneration in PD.

Niklas Lenfeldt, Nonlands universitetssjukhus, Ume6, 50 tkr till projektet: Development of
trew techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnose ofParkinson's disease:
application offunctional MRI and diffusion tensor imaging.

Katarina Olofsson, Nonlands universitetssjulfius, Umea, 50 tkr till projektet: Sv:iljnings
funktion vid Parkinson's sjukdom och djup hjlimstimulering (DBS) av nucleus subthalamicus
och caudala zona inserta.

Joakim Bergstrdm, Uppsala univeNitet, 100 tkr till projektet: Studies on alpha-synuclein
oligomers and related molecules in Parkinson's disease and other disorders with Lewy body
pathology.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 300 tk till projektet: Alpha-synuclein oligomers as a
potential therapeutic target and novel biomarker in Parkinson's disease tud dementia with
Lewy bodies.

Asa Mackenzie, Uppsala universitet, 400 tkr till apparatur/projekt till projektet: Functional
Investigation of a Putative Glutanate Cophenot)?e of Dlopamine Neurons in the Substantia
Nigra.

Jens Stirensen, Akademiska sjukhuset,.Uppsala 100 tkrtill projektet: Differentialdiagnostik lL
vid ParkinsonJiknande tillstand med IrrC]PE2I PET.
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Svetrska Parkinson.kademien
Den Svenska Parkinsonakad€mien (SPA) etablerades i mars 2007 i Lund. Initiativet togs av
Parkinsonfti$undets Forskningsfond./Parkinsonfonden, vars ordfitrande, Susanna Lindvall, iir
en av ledamdtema i akademiens sqTgrupp. Svenska Parkinsonakademien i Lund, syftar till att
utveckla den kliniska parkinsonfo$kningen i landet genom att skapa en unik interaktion
mellan grundforskning och klinisk forskning vid Lunds unive$itet. DZir har man sammanfiirt
lovande unga kliniska forskare (liikare, sjukskiiterskor, sjukgymnast) och ger dem ett
avancerat forskningsprogram inom grnnsiiverskidande klinisk forskni[g. Svenska
Parkinsonakademien iir en dynamisk milj<i av banbrytande karaktiir, genom vilken fiamtida
neuroforskarg och kliniker bibehiller och utvecklar spetsforskning inom Parkinsons sjukdom
(PS) i Sverige. Diirmed skulle Sverige aterigen kunna bli ett ledande land inom klinisk PS
forskning. Detta skulle st2irka ftirutsaittningama ftr forskningsgenombrott av direkt betydelse
ftir v6rden av patient€r med PS. NAgra av dem som stddjer Svenska Parkinsonakademien er
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmastare och AFA Fdrshkring.
Under 2011 har intensiv forskning pegatt inom Paikinsonakademiens ram som har resulteral i
ett antal konferensbidrag och publikationer.

Ekonomiskt stdd fiir H6kan Widners Atagande som adjungerad professur i neurologi vid
mediainska fakulteten vid Lunds universitet har under eret utgatt med 268,5 tk.
Beslut har tagits i styrels€n om fortsatt ekonomiskt stdd fram till 2812 2014.

Parkinsonakademien ordnade ltir vardpersonal med intresse fdr Parkinsons sjukdom en kurs i
Sigtuna med titeln " Parkinsons sjukdom ur ett patientperspektiv". Akademiens medlernmar
tillsammans med inbjudna ftirel?isare sammanfattade under 2 dagar (24-25 november)
relevanta aspekter av Palkinsons sjukdom. Kursen var IPULS godkand och fullbelagd.

Under hdsten Ar 201 1 startade en kurs fiir vardpersonal som vill ha mer kunskap om
Parkinsons sjukdom. Kursen som ar pa 7,5 hp ges av lnstitutionen ftir hiilsa, vArd och
samhiille. Lunds universitet i sarnarbete med Svenska Parkinsonakademien i Lund.

Robera "Bobby' Ljltrggren, letskivare och korad som Arcts kompositdr 51 2008, har
liimnat eft gevobrev till Parkinsonfonden, vilket innebzir att har dverliter sin del av STIM-
intiiktema litr laten "Visst finns mirakel", som ftaDfiirdes av Suzzie Tapper i
melodifestivalen 2008. Suzie Tapper fick diagnosen Parkinsom sjukdom I brjan av 2000-
talet. Intiikten under eret uppgick till 1,8 tk.
Detta belopp har redovisats under ttvriga int?lkter i resultatr:ikningen.

Under 2008, I samband med Susanlu Lindvalls 60-lrsjubileum, instiftades "Susanna
Lindvalls stipendiefotrd". Fondens endamel skall vara att premiera och uppmuntra ungdomar
som visar intresse och lttmaga att samla information och vidaresprida sina kunskaper om
Parkinsons sjukdom till andra.
5 tkr har utbetalats till Felix kong, Tmaholmsskolan i Mariestad ocb 5 tkr till Emmi Huldt6n
och Jasmirc Malm$en, Klippans gymnasieskola. Totalt l0 tkr.

ParkinsonFarbundet ir aktivt nir det gilller informationsspridning om forskning
Pe miiten arrangerade av PalkinsonFdrbundet och dess lokalliireningar har fiagor kdng
forskning alltid vadt hiigt prioriterade.
Niir det gdller kunskapsspridning kring Parkinsonforskning och behandling anordnar lr,/
ParkinsonFdrbundet erlisen:
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. Nordiskt Mttte fttr specialistl?ikare

. Nordiskt Parkinsonldrdjupningsmitte ldr sjukskdterskor

. Utdelning av stipendier

. Parkinsonfonded har sUillt ut pA Medicinska Riksst?imman via ParkinsonFtirbuDdet

Forskningsinformation till sjuka och anhiiriga sker ofta i lokalldreningamas aktiviteter samt i
olika seminarier och konferensen som anordnas. som t ex:

. Anhdrigkonferens

. Aktivt liv - konfbrens

. Olika netuerkshiiffar

Eu kind rtist 6r Parkinson
Den Europeiska Parkinsonfedemtionen EPDA, genomliir sedan 2008 en sk Awareness-
kampanj.
I Sverige, inom ramen fiir EPDA:S Awareness-kampanj genomtbrdes 2010 ett projekt
"Parkinson - en angelagenhet ftir manga" som syiiar till att skapa en utiikad medvetenhet om
sjukdomen och att gdra Parkinsons sjukdom till en angelegenhet ftir manga. En angelegenhet
till fler en bara de som iir drabbade av sjukdomen. Som ett resultat av det projektet har
underlag till en bok, "En kiind rdst Iiir Parkinson" lagits fram. Boken kommer att lanseras pa
Vtirldsparkinsondagen, I 1 april 2012. Med vanliga hiindelser ur vardagslivet, sedda och
upplevda av icke Parkinsonsjuka, skil&ades denna manglbcetterade sjukdom som pdverkar si
minga aspekter av livet. De flesta mainniskor kiinner bara till skakningama, men det firms en
uppsjd av andra symptom, som ocksA hdr Parkinson till. I boken har man samlat in texter ften
olika framstAende och viilkiinda personer frAn skilda samhiillsfdlt och skapat en fotobok som
pa ett tillgiingligt och fttrsteeligt satt beskriver olika aspekter av sjukdomen och varfii. det iir
nddviindigt med intensifierad Parkinsoniorskning i Sverige. Boken kommer att seljas till
ftirmAn ftir Parkinsonfonden.

Hemsida - Nyhetsbrev - Pressmeddelanden
Den nya hemsidan som lanserades under 201 I air uppskattad av besdkare och gAvogivare.
Kommunikationsliiretaget Oddville, Uppsala har skapat hemsidan pe ideell basis, vilket vi air
mycket tacksamma iiver.

Parkinsonfondens e-mail baserade Nyhetsbrev " Forskning & Behandling vid Parkinson"
lanserades i maj och har utkommit med ryfa nummer rmder 201 1. Nyhetsbrevet blev mycket
uppskattad inte bara av vera gevogivarc, sjuka och anhdriga utan even av liikare,
sjukvdrdspersonal olika kategorie. och en hel deljoumalister.

Sex pressmeddelanden har skickats ut under 6rct, varav tre har rcsulterat i media-
uppmiirksarnhet.

VirldsparkinsondageD uppmiirksammas varje er runt den I I april och seminariema som
Iiireningama anordnar brukar dra fulla hus. Dessa seminarier skapar ytterligare kontakter med
lokala myndigheter och beslutsfattare. I sarnband med V:irldspa*insondagen anordnar
Iiireningama insamling till Parkinsonfonden, bl a genorn att siilja den s-k. "Parkinsontjugan." 

l-Under 201 I kunde lbreningama skicka in 2,1 tkr till Parkinsonfonden.
Detta belopp har redovisats under dviga intiikter i resultatraikningen.
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ParkinsonFdrbundet och dess Forskningsfond har starkt stdd i saml:illet och medverkar vid
olika samhzillsaktiviteter och i olika publikationer.

. Under rubriken: Forska och virda har Susanna Lindvall skrivit en uppm?irksanmad
gastledare i Medicinsk Access nr 7 2011

. Parkinsonfolden har deltagit pa Dagens Medicins seminarium om Neurologi, 26
oktober 201 I

Parkinsonliirbundets Forskningsfond,ryarkinsonfonden har annonserat i:
. 5 mars i Sydsvenskan, bilaga: Hj:iman och Nervsystemet
. 28 juni i Svenska Dagbladet, Charity Rating
c 29 juni i Sydsvenskan, bilaga: Pe aidems hdst
. 19 september i Dagens Nyheters bilaga: Neurologiska sjukdomar
. 10 oktober i Aftonbladet, bilaga: Skdna Liv
r 30 november i Dagens Nyheter, bilaga i samband med Medicinska Riksstiimman
. I varje nummer av Medicinsk Access

Parkinsonfonden finns representerad pe WIKIPEDIA, YouTube och en grupp pa Facebook.
Aven pi ParkinsonForbundets infosajt: w$v.parkinsoninfo.nu fiins inlormation om fonden.

Framtide utvecklingsplaner
Parkinsonfonden gdr stor nytta med mycket begdnsade resurser. Men behovet zir betydligt
stdrre iin det vi karl dela ut i anslag. Vi maste fd in mer pengar ftir att L-unna sttidja svensk
llinisk forskning. Fdr att kunna stddja svensk klinisk parkinsonforskning i tillr;icklig
omfattning kriivs det att Parkinsons sjukdom blil €n angelagenhet liir menga!

lddema ftAn projektet "Parkinson - en angelagenhet 1br m6nga", konmer vaftefter att
omsAttas i praktiken Iiir att engagera fler bidragsgivare och skapa {ijrsteelse hos beslutsfattare.
Utgivningen av boken "En kand riist fttr Parkinson" zir ett liirsta steg i den riktningen.

Insamlingen via Parkinsonliirbundets fiireningar kornmer ]'tterligare att stimuleras.

Den 3l januari 2012 anangerar Dagens Medicin sin irliga Primiirvardsdag. Pe progralnmet
firurs olika workshops. En av dessa blir en uppbljdng till hitstens Neurologidag, dzt det vid
flera tillftillen under dagen diskuterades hur viktigt det ?t med iikad kunskap i pdmiirverden
om symtom pa neurologiska sjukdomar. Susanna Lindvall konmer tillsarnmans med en
ftjretriidare ftir neurologin och en hiilso- och sjukvardschefi ett landsting, leda en workshop
med arbetsrubriken "Hj?irnkoll i primiirverden".

Den 1l april2012, pe Viirldsparkinsondagen, kommer Parkinsonfonden i samarbete med
ParkinsonFftbundet att arrangera ett Forskningsseminarium pA Nalen i Stockholm.
Forskni[gsseminariet hills med anledning av att Paikinsonftirbundets Forskningsfond firar
sitt 25-ers jubileum. Spetsforskare liin skilda hall i landet konrner att medverkar, likasa
representanter &6n olika myndigheter.

Skattereduktion ftir givor. Frin och med den I januari 2012 kan privatpe$oner, under vissa
liirutsattningar, le skattereduktion ftir givor som har som iindamal att liiimja vetenskaplig
forskning. Parkinsonfonden kommer att se tjver om vi pA ett entelt och kostnadseffektit satt y'
kan erbjuda vira givare d€nna mtijlighel
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Stiftelsen ParkingonFdrbundets Forskningsfond
Resultakakning fdr er 2011
Org. Nr. 855'1014874

Resultatrakning

Stifreben3 lntlkte.
Gavor och insamlade medel
Rentor och utdelningar,
Realisationsresultat vdrdepapper
Ovriga intekter

Summa intAkbl

Stiftelsens KoatnadeJ mm
Forskning & Stipendier
Bev. ej utbetalda anslag
Parkinsonakademien
Ake Ljungdahls Pris
Inge o Elsa Anderssons pris
Susanna Lindvalls Stipendiefond
Ovriga externa kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader

Summa kogtnadel

Rdrelser63ultat

Arets resultat

Summa Koslnador
Summa kostn. Exkl. dndamelskostnad

Kostnader i o/o av int tkter

Not 2011
0141-'12-31

7 437 004
74 462

244
5 450

20't0
0141-12-31

4 041 902
34 555

693 5s2

7 517 161

-3 112 500
-338 000
-268 528
r 00 000
-100 000
-10 000
-15 000

-511441
-223 970

,l ??0 009

-3 182 210
-303 200
-318 883
-100 000
-100 000

-5 000
-15 000

-u7117
-226 861

"l679,|i}9

2 437 725

2 837 725

4 679 ,r3g
750 411

'l|Yo

.{ 598 271

171734

171734

4 5SA 271
588 978

12uo y--



1o(17)

Stiftelsen ParkinsonFdrbundets Forskningsiond
Balansrdkning fdr 61 201'l
Org. Nr. 855101-4874

BalansrSkning

Tillgangar

Finanllglla anldggningstillgengar
AKier och Fonder

Kaaga.och bank

Summa tillgangar

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Eget kapital vid erets ingang
Arets resultat

Summ. ogot kapllal

Kortf.lrtlga skuldoi
Beviljade, ej utbetalda rn€del
L€verantorsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

Summ. kortfristlg. lkulder

Summa skulder och eget kapital

StAllda !{kefietol
Ansva|!f6rbindelsor

5 927 205 3 274428

Not

1

2011
3l dec

3 608 220

2 312 985

20t0
3t.dec

I 628 575

1 646 253

2 563 545
2 837 725

2 391 607
17't 738

5101 270 2 553 545

471175
30 602
7 220

10 938

u1 625
51 500
7 220

10 938

5t9 935

5 92' 205

711283

3 274 A2a

Inga
Inga

Inga
tnga P
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Stiftelsen ParkinsonFdrbundets Forskningsfond
Arsredovisning fd. ef 2011
Org. Nf.85510'l-4874

Noter

Not I Redovisningspdnciper

Aasredovisningen har upprdttals enligt,4rsredovisningslagen och Bokfdringsnemndens allm,inna red.
Om inte annat framgir iir principerna oftirdndfade ijemfdrelse med fiiregdende gr-

Ford.ingar

Fordrlngaf upptas till det belopp, som efter individuell beddmninO ber:iknas bli betalt.

Finansiella aoHggningstillgangar

Lengf ristiga vdrdepappersinnehav verderas kollektivt.
Vdrdepapper,ir upptagna till anskaffningsvdrde minskat med eventuellt erfoderliga nedskrivningar.
[,4ed anskaffringsvArde menas det aktuella marknadsverde som gellef vid vardepapprets dvertagande.

Anslag
Beviljade anslag kostnadsfors direkt i resultatrakningen. Beviljade, ej utbetalda anstag skutdfdrs
vid bokslutslillfiillet.
Bevaljat anslag utbetalas med 9070 vid anstjkningstillfallet, .esterande l0% utbetalas efter det att (/L
ekonomisk- och velenskaplig rappon godkaints.
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Stifr elsen ParkinsonForbundets Forskningsfond
Arsredovisning fdr 61201 1
Or9. Nr.855101-4874

Not 2 Beviljade utbet.lda och ei utbetalda anslag

Beviliat Utbetalt, Utbetalt, Under eret Tidigale er
under aret beviliat beviliat beviliado, oi beviliade, ei

under aret tidigare er utbetalda medel utbetalda medel

12 500
5 000

12 500
30 000
7 200

10 000
10 000
20 000
7 500
7 500

20 000
10 000

5 000
10 000
22 500
5 000

10 000
8 000

'10 000
22 500
I 000

6 000
14 250
5 000

30 000
'10 000

10 000
30 000
5 000

'10 000
10 000
5 000
5 000

10 000
10 000

395 950

2 500
'12 950
5 000

10 000

Linda Adlerz
Geraldine Petit
Per Svoningsson
Angela Cenci Nilsson
Audrey Dufour
Carl Rosenblad
Paul, Gesine
Christer Nilsson
Yia-Yi Li
AngelCedazo Minquez
Peter Arhem
Martin lngelsson
Lundgren, Nilsson, Asa
Nilsson, Michael
Bertrand, Joseph
Schilstrom, Bjorn
Westerlund, Marie
Perez Manso, Monica
Dufour, Audrey
Ozen, llknur
Parmar, Malin
Lundblad, lvlartin
Bergstrom, Joakim
Carmine Belin, Andrea
Constantinescu, R
Lundblad, Martin
Bjdrkhem, ln9emar
Ldkk, Johan
Angot, Elodie
Bjorklund, Thomas
Brundin, Patrik
Carta, Manolo
Cenci Nilsson, Angela
Hansson, Oskar
Li, Jia-Yi
Lundberg, Cecilia
Lundblad, Martin
Parmar, Ma'in
Paul, Gesine
Andras, Simon
Carmine Belin, Andrea
Galtef, Dagmar
transpott till sid 1 3

7 500

15 000

17 725

88175 ,/



Not 2 forts.
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Beviuade utbetalda och ei utbetalda anslag

Beviliat Utbetalt, Utbetalt, Under iret Tidigare er
undor aret beviljat beviliat beviliade, ei beviliade, ei

und6r eret tidigarc ea utbetalda mgdel utbotalda medel

transpoft fren sid 12
Hellg.en Kotaleska, J
Olson, Lars
Palhagen, Sven
Wirdefelt, Karin
Ingelsson, Martin
Mackenzie, Asa
Nyholm, Dag
Feldrnan, Adiaa
Li, Xinjufi
Bjerk6n, Sa|a af
Nevalainen, Nina
lderberg, Hanna
Ohlin, Elisabet
Pfistercr, IJlrich
Sachdeva, Rohit
Shin, Eunju
Shintau, Nicoletta
Decfessac, Mickael
Li, Jia-Yi
Mackenzie, Asa
Brundin, Pakik
Cenci Nilsson, Angela
Decressac, Mickael
Hansen, Christian
Li, Jia-Yi
Lundberg, cecilia
Lundblad, lvlartan
Parmar, Malin
Gesine, PaulVie
Londos, Elisabet
Ferm, Ulrika
Bjdrkhem, Ingemar
Wirdefeldt, Karin
Schechtmann, Gast6n
Arenas, Ernest
Galter, Dagmar
Joseph, Bertrand
Bjerk6n, Sara af
Lenfeldt Niklas
Olofsson, Katarina
Bergstrom, Joakim
lngelsson, Ivlartin
lvlackenzie, Asa
SOrensen, Jens
transpotl till sid 14

'15 000
15 000
I  100
8 900

13 000
14 500
15 000
10 000
70 000

130 000
300 000
300 000
300 000
100 000
50 000

200 000
100 000
100 000
300 000
50 000

100 000
65 000

100 000
65 000
50 000

100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000

100 000
300 000
100 000
100 000

3 480 500

15 000
'15 000
I  100
8 900

13 000
'14 500
'15 000
10 000
63 000

117 000
270 000
270 000
270 000
90 000
45 000

180 000
90 000
90 000

270 000
45 000
90 000
58 500
90 000
58 500
45 000
90 000
90 000
45 000
45 000
45 000
45 000
90 000

270 000
90 000
90 000

3 142 500

7 000
13 000
30 000
30 000
30 000
'10 000
5 000

20 000
'10 000
'10 000
30 000
5 000

'10 000
6 500

10 000
6 500
5 000

'10 000
'10 000
5 000
5 000
5 000
5 000

10 000
30 000
10 000
f0 000

338 000

88175

30 000
5 000

5 000
5 000

395 950
10 000

5 000
30 000

10 000
10 000

460 950 133475 tr-
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Not 2 forts. Beviljade utbetalda och ej utbelalda anslag

Beviliat Utbetalt, Utbetalt, Undor a.et Tidigare ar
undor arct beviltat boviliat beviliads, el beviliade, ei

under Aret tidigare a. utbetalda modol utbetalda medel

transpoftften sid 13 3,|a0 500 3 142 500 460 950 338 000 '133 175
Ferm, Ulrika l0 000 10 000
Zhang, Xiaqun 15 000 15 000
Ellika Schalling 15 000 15 000
Ake Liungdahls pds
Johansson, Anders 100 000 100 000
Inge o Elsa AndeEaons pds
Daniella Rylander 100 000 100 000
Susanna Lindvalls stiD.
Fellx Leong 5 000 5 000
Jasmine Malmgren 2 500 2 500
EmmiHuldt€n 2500 2500

Hakan Widner 268 528 268 524

summa 3 999 028 3 661 028 460 950 338 000 133 t75

Aterf6rda, bev. under aret
Nelander, Jenny 13 800
Gaston Schecktmann 15 000
Summa 28 800

Ate.f6rda, bev. tidigare ar
Widner, HAkan -30 000
Widner, Hekan -10 000
Andersson, Malin -5 000
Bri$ebo, Eva -25 000
summa _f0o0o *.
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Stifrelsen ParkinsonForbundets Forskningsfond
A.sredovisning tor ar 2011
Org. Nr.8551014874

Not 3

Not,l

Kvinnor
Tot lt

Ldner och ersattningar
har uppglit till

Totala l6ner och e6{ttnlng9l

Sociala avgifrer enligt lag och avtal

Totala l6ner, eraafining.t
och sociala avginer

Not 5 Fln.nsiolla aDlaggnlngltlllglng.r

Bokf6rt varde, totalt

Sp€cifikation: Ma*nadsvarde
AKier 1 557 660
Fonder 2?2735/.

3 785 0t,l

Summr Finan3iella
anl{ggnlngstillgingar

Maiknadgverde

Awodon och koatnadtgttlttningar

RevisionsuppdEg

Summa Arvoden o koqtnadaoF.

2011-12-31

15 000

15 000

2010-12-31

15 000

15 000

Itladolantalot anstillda, medl6dslning pa kvinnot och m{n
haf uppgatt fllll

2011-',12-31

1

170 428

170 424

53 U2

223 970

2010-12-31

!
!

172 628

172 624

54 233

226 861

2011-12-31

3 608 220

Bokbrt verde
1 436 660
2171 560

2010-12-31

1 628 575

Boffort verde
425 592

1 202 983

3 608 220

3 785 014

1 628 575

2043137 ,.
tP
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Stiftelsen ParkinsonFdrbundets Forskningsfond
Arsredovisning fdr er 2011
Org. Nr.85510'1-4874

Not 6 Eget kapital
2011-12-31 2010-12-31

Eget kapitalvid areb ingang 2 563 545 2391 A07

Afets resultat 2 837 725 171738

Summa Eget kapital 5101270 2 543 545 
U-.
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Stiftelsen ParkinsonFddundets Forskningsfond
Arsredovisning lor Ar 2011
Org. Nr 855101-4874

Gd,lebo'g 2012- a/'/2

t{,*-/de ?u J,,u
B6rit ScottSusanna Lindvall

Kffi*,

Min revisionsberaftabe ha( a\lgivi|6 2012-0q -b

/1
/ ?  ' l

ffi#
Auktoriserad revisor



pwc
Revisionstreriittelse
Till stFelsen i Stiftelsen ParkinsonFiirbundets Forskningsfond, org.nr 855101-4874

Rapport om lrsredorisningen
Jas har re\idemt ANredolisningen tdf stiftclscn
Parki.son Fijrbundets Fo6kningsfond f.ir ar 2() n.

S t y r e Ls ens an su ar Ji; r Ar s r e do L)i snin g en
Det ii. sq{elsen son ha. lnsuret fijr att uppriitta en lrsredovisning
som ser en .att\isande bild enligt arsredovisningslagen och ftjr dcn
iatema kont.oll som slrelsen bedijme. iir nijdliindis ftjr att uppfiitta
en lrsredolisning som inte innehillervAsentliga felalnighete.,\are
sig dcsa beror pl ocgcntlishete. eller pn fel.

Mitt m\ar iir att !|ald dig om irsredorisningen pi grundel a!
min rerision. Jag har utlijrt rerjsionen enligt lntemational Stmda.ils
on Auditing och sod lelisionssed i sverige. D6sa stddardo krii!€r
att jas fiiljer rrkesdiska krav emt planelar och utftjr rerisionen ftjr
att uppni nmfig sakerhet att eNredorisnjngen inte innehelbr
v:isentlig, felaktighete..

En rerision innelanar att genon olilia ltSarder inhiimtr
rclisionsbdis om belop! och anmn infomation i eF.edorisninsen.
Relisorn laljo vika eqnde. soh ska udinas, bland annat senom
att bed6ma dskema ldf liisentliga fclaltighctef i Arsrcdo|isnins€n,
\2re sig dessa berof pe oegentlighctd eller pii fel. vid {iema
riskbeddnnins beakar r6ism de delar a! den intona kontoUen
$m ar relevanta lb. hu. stifteken upprattar Srsredolisningen fijr att
g. en ritNismde bild i s,fte an udo.ma sranskni nssatsarder son iir
iirdamabenliga ncd !a6tn till omstendighetema, men inte i q.fte
att gdra en uttaldde om effektiliieten i stiftelsens intcma kontroll.
En relisio! innefattaf ockA en uhiirdering ar ijnddmelscnlighet.n i
de .edolisningslrinciler son haf anviints och ay dmligheten i
strrelsens uppskrttningar i redolisningen, liksom en d\ardering av
dcniivergripandep.esentltionen i S6redorisningen.

Jag anser att de relisio.sbelis jag har inhnDlat ar tiureckliga och
end.nllsenligr $n srund fitr nina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfaihing har ANredo\isnin8cn uppfiittrts i rnlighct
med iEredolislinsslasen och ser en i alla vAsentlisa a\seendcn
rrthismde bild a! stiftelsens finansiella stiillnins per den 3r
deenb.r 2or och av des findsieU, resultat fd. l.el enlist

Rapport om andra krav enli6lagar och andra
fiirfattningar
Utijlrr mnr rerision a! Arsredovisningen har jag elcn rcvid$at
sryrelsens fijNaltnins tit. stilielse! Parkinsonfijrbundets
Fostninssfond fin tu 2or.

Sturelsens ansDor

Det nr sryrelsen som ha. an$rret ijr ftjmltningen elligt
stiftelselagen ochstiftclscf6.ordnmdet.

Reulioms onsudr

Nlitl 81ar iir dtt med rinlig siike.het uttala Dig om hurulida jag \id
min grdkning tunnit dtt nlson ledamot i sltrlsen handlat i strid
med stiftelselagen elLr stiftclscfiirodnandet. ,tas ha. utijft
revisionen enlisl god revision$ed i s\crigc.

son under lce tdr  mir r  urrJ lJnde Lr j .g  J  - \d m,n ,F " .  11.
iE.edovisningen gmkat vescntliga beslut, a€irder och
firhlllanden j stiftelsen fijr att kunna bed6na om negon
slrl*ledanot ar ersathingssl,aldig not stiftelsen eller om det
finN skijl fii. entledisande.

Jdg hf eren gmBkat on nigon sbTelseledanot pi annat sAtt Inr
handl.t i stdd ncd stiftclsela8en €ller stiftelsefd.ordnander.

Jds !nse. att de relisionsbelis jas har inhnmtar ar dhackliga och
iinddmiils.nligr $n srund fiir nin: u|elande.

Uttalande

sr]_fclscledrn6tema har inte handlat i si.id med stilielselasen eller

c. rchuryden /o af . '  l7-2 (Z

#**K"4


