RESULTATRAKNING

Svensk I nsamlingskontroll

Organisationens namn
Stiftelsen Parki nsonförbundets Forskni

Organisationsnr:
855101-4874

(Belopp anges i Tkr)

Organisationens intäkter och kostnader
Verksamhetsintäkter från allmänheten
R01 0 Penninginsamlingar

15 511

13 055

15 511

13 055

R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 lnsamling med gåvobevis
R070 Summa medelfrån allmänheten

Verksamhetsintäkter från övriga
R080 Bid ragigåvor/ersättn ng från mynd ig heter
R090 Bidrag/gåvor/ersättning från organisationer
R091 (Upplysning: varav erhållet frän annan 9}-konto org.)
i

R092 (Upplysning: varav erhållet från närstående org.)

R095 Bidrag/gåvor/ersättning från företag

10

R100 Summa medel från myndigheter, org. och företag

10

R1

30
Övriga verksamhetsintäkter
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12 522

10 909

415
415

383

R260 Övriga administrationskostnader

178

357

R270 Summa administrationskostnader (inkl insaml.)

593

740

Ri 50 Summa verksamhetsintäkter
R200 Ändamålskostnader (utbetalt

till ändamålet)

R201 (Upplysning: varav lämnat till annan 9}-konto org.)
R202 (Upplysning: varav lämnat till närstående org.)

lnsamlingskostnader (allmänheten)
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
R220 Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
R230 Övriga insamlingskostnader
R240 Summa insamlingskostnader

383

R250 Direkta kostnader vid ansökande om bidrag etc

Resultat från finansiella investeringar
R280 Ränteintäkter, aktieutdelning etc
R285 Kapital- reavinster, återföringar av tidigare nedskrivn.
R290 Räntekostnader och liknande finansiella resultatposter
R292 Kapital- reaförluster, nedskrivning av värdepapper
R295 Summa resultat från finansiella investeringar
R300 Resultat efter finansiella poster

103
198

-198

103

2 208

1 509

7 2s:8\

,t
1 ä091

R310 Skatter
R315 Arets resultat

Nyckeltal %
Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader)/Totala
I

nsamlingskostnader/Medel från allmänheten
ndamålskostnader/Totala intäkter
Version 12012

4o/o

6%

3o/o

3%

82To

83o/o

Svensk I nsamlingskontroll

BALANSRAKNING
Organisationens namn
Stiftelsen Pa rki nsonfö rbu ndets Forskn

i n qsfon d

(Belopp anges

Anläggningstillgångar

Andamålsomr. Organisationsnr:
3
855101-4874

iTkr)

Tkr
2014

Tkr

2013

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

8127

5 050

8127
8127

5 050

5 050

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

1

omsättningstillgångar
T100 Summa tillgångar
T098 Summa

851
852
8 979

5 760

4 389
2 208
6 597

2 880
1 509
4 389

710
710

Eget kapital och skulder
S0 1 0 Stiftelsekapital/donationskapital

5020
5030
5040
5050

Andamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Arets Resultat
Summa eget kapital

5055 Avsättningar
S060 Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

63

5070 Leverantörsskulder
S071 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
5072 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
5073 Övriga kortfristiga skulder
5074 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5080 Summa kortfristiga skulder
5100 Summa eget kapital och

2

37

267

1 329

4

48
2 382
8 979

skulder

5

1 371
5 760
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Namnförtyd ligande

Nanrnl'ortyd licande

Susanna Lindvall

Sture Eriksson

/

Not

Noter Förklaring ska lämnas till not hänvisning
Not

nr Kommentar

1

Förklaring till stor ökning av intäkter från penninginsamlingar
Skillnad mot föregående år beror främst på väsentligt ökade arvsintäkter
och gåvointäkter jämfört med föregående år
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Revision

ilerppoi't fråii ol;croende reirisor
'l'ill :t1,'i'tlst'ii i Siil'f c:lserr Parl<ilrsi,;riforLiLrrrclets

For':si<r'ringsfillcl

för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond
(stiftelsen) bestående av resultaträkning och balansräkning med noter för är 20'1.4 som upprättats av
styrelsen eniigt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar för 2014 års rapportpaket.

Jag har reviderat de finansielia rapporterna

Stvt'clscns ansvai'filr dc flnansielia rapirol tcn1:l
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter enligt Svensk
lnsamlingskontrolls anvisningar för 2Ot4 års rapportpaket och för sådan intern kontrollsom styrelsen
bedömer är nödvändig för upprättande av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Itcvisorns ansvar'
Mitt ansvar är att göra ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
rimligt försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.
att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i de finansiella rapporterna. Revisorn välje:'vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga feiaktigheter 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 för hur styrelsen upprättar de finansiella rapporterna i syfte att
utforrna granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsvn till omständigheterna, men inte i
sytte att göra ett uttalande om effektiviteten iorganisationens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärciering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattnirigar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i de finansiella rapporterna.
En revision innefattar

att de revisionsberris jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Jag anser

IJtl:riali de
Enligt min uppfattning är'stiftelsens finansiella rapporter för är 201,4 i allt väsentligt upprättade
enlighet med Svensk lnsamlingskontrolls anvisningar för 2Ot4 års rapportpaket.

Ilerlovis

i

irrgsgt'u trrl
Utan att modifiera mitt uttalande villjag fästa uppmärksamheten på att de finansiella rapporterna
har upprättats enligt anvisningar från Svensk lnsarnlingskontroll. De finansieila rapporterna har
uppr:ättats för att stiftelsen ska uppfylla kraven från Svensk lnsamlingskontroll. De är kanske därför
inte iämpliga för andra syften. ,.
it
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Revision

Ovriga upplysningar
Stiftelsen har upprättat separat årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31 december
2014 enligt årsredovisningslagen, och jag har iämnat en separat revisionsberättelse daterad den 28
maj 2015 avseende denna till styrelsen i stiftelsen. Jag har även, utöver denna rapport och
revisionsberättelsen, upprättat och överlämnat annan skriftlig rapportering till styrelsen.

Stockholm den 16 juni 2015
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$t'uie Eriksson
Auktoriserad revisor
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Revision

Managernent Letter
iakttagelser av särskild betydelse för Svensk lnsamlingskcntroli

,,'i'..,.i,1,:'lj,:

Denna rapport är till styrelsen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond (stiftelsen), med

org.nr 855101-4874, och syftar till att redogöra för mina iakttagelser i samband med revisionen av
räkenskapsåret20t4, särskilt sådana iakttagelser som kan vara av betydelse för Svensk
lnsamlingskontrolls bedömning av stiftelsens verksarnhet. Mina uttalanden avseende de finansiella
rapporterna till Svensk lnsamlingskontroll är gjorda i "Rapport från oberoende revisor".
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Uopfylleise av ändamål
Stiftelsens ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning. Min uppfattning är att stiftelsens
verksamhet främjar dess ändamål och att stiftelsens tillgångar inte används i strid med ändamålet.
Irtterrr 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 till anmärkning.
Ffterievnad av Svensk

i

n sa rn li

ngskontrol ls a nvisninga r

Stiftelsen baserar de finansiella rapporterna på fastställd årsredovisning, som i sin tur utgörs av årets
huvud- och grundbokföring. .!ag har inte noterat några awikelser från Svensk lnsamlingskontrolls
anvisninga r

Stockholm dqn 16 juni 2015
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Auktoriserad revisor

