RESULTATRÄKNING
Organisationens namn

Svensk I nsamlingskontroll

nisationsnr:
855101-4874

Stiftelsen Parkinsonförbu ndets Forskn i nqsfond
(Belopp anges iTkr)

Organisationens intäkter och kostnader
Verksamhetsi ntäkter från allmänheten

4 976

15511

4 976

15 511

R095 Bidrag/gåvor/ersättning från företag

35

10

R100 Summa medel från myndigheter, org. och företag

35

10

0 Penninginsamlingar
R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 lnsamling med gåvobevis
R070 Summa medel från allmänheten
R01

erksamhetsintäkter från övriga
R080 Bidrag/gåvor/ersättning från myndigheter
R090 Bidrag/gåvor/ersättning från organisationer
R091 (Upplysning: varav erhället frän annan 9}-konto org.)
R092 (Upplysning: varav erhållet frän närstående org.)

Rl 30 Övriga verksamhetsintäkter

Rl 50 Summa verksamhetsintäkter
R200 Ändamålskostnader (utbetalt till ändamålet)

5 011

15 621'

10 226

12 522

518

415

518

4',,5

452

178

970

593

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

R202 (Upplysning: varav lämnat till närstående org.)

lnsamlingskostnader (allmän heten)
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
R220 Direkta kostnader vid "insamling med gåvobevis"
R230 Övriga insamlingskostnader
R240 Summa insamlingskostnader
R250 Direkta kostnader vid ansökande om bidrag etc
R260 Övriga administrationskostnader
R270 Summa administrationskostnader (inkl i nsaml.

)

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

172
679
198
851

-198

-5 334

2 208

-5 334

2208

R310 Skattekostnad

R3{5 Arets resultat
Nyckeltal %
Adm.kostnader (inkl. insamlingskostnader)/Totala intäkter

19%

40/

lnsamlingskostnader/Medel från allmänheten

1jYo

3Yo

197o/o

82o/o

Andamålskostnader/Totala intäkter
Sv lnsaml kontr

Svensk lnsamlingskontroll

BALANSRAKNING
Organisationsnr:
855101-4874

Stiftelsen Parki nsonfö rb u ndets Forskn i nqsfo nd
(Belopp anges iTkr)

Tkr

Anläggningstillgångar
T005 lmmateriella anläggningstillgångar
Materiella tillgångar

2015

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

2014

3 284

127

I

3 284
3 284

Omsättn i ngsti I I gå ngar
T090 Varulager mm
T091 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
T092 Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
T093 Kortfristiga placeringar
T094 Kassa och bank

851

852-t::t

365
'

T100 $umma tillgångar

127

8 127

365

T098 Summa omsättningstillgångar

Not

_rt
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6 597
5 334
'l 263

4 389
6 597

57

63

2290

2 267

4

4

35
2 386

48
2 382

g,ö*s

g',9?å-t:t,

Eget kapital och skulder
S01 0 Stiftelsekapital/donationskapital

5020 Andamålsbestämda medel
5030 Balanserat kapital
5040 Arets Resultat
5050 Summa eget kapital

2208

5055 Avsättningar
I

5060 Långfristiga skulder

I

rKortfristiga skulder
sozo Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
1S071
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
15072
t.
15073 Ovriga kortfristiga skulder
ISOZ+ Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
ISOSO Summa kortfristiga skulder
I
I

I

iStOO

Sumnaeget kapital och skulder

Kontaktperson

Tele

l-ottå Leilnaårci

0709-98t000

Hänned intygas att ovanstående resultat- oclr balansräkning
överensstämmer med organisationens räkenskaper
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Oreanisationens revisor
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Namnfortydligande

Namnförtvdlisande

Lennart Pettersson

Sture Eriksson

Noter

Noter Förklaring ska lämnas till not hänvisning
Not

nr Kommentar
1 Lämnade arv och donationer har minskat avsevärt mot föregående år.

Sv lnsaml kontr
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Revision

Managen"lent Letter
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Denna rapport är till styrelsen för Stiftelsen Parkinsorrförbundets Forskningsforrd (stiftelsen), med

org.nr 855101-4874, och syttar till att redogöra för rnina iakttagelser i samband med revisionelt av
räkenskapsåret 2015, särskilt sådana iakttagelser som l<an vara av betydelse för Svensk

lnsamlingskontrolls bedömning av stiftelsens verksamhet. Mina uttalanden avseende de finansiella
rapporterna till Svensk lnsamlingskontroll är gjorda i "Rapport från oberoende revisor".

tJppfyllelse av ändarnal
Stiftelsens ändamål är att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning. Min trppfattning är att stiftelsens

verksamhet främjar dess ändamål och att stiftelsens tillgångar inte används i strid med ändamålet.

Intern Kontroli
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.

lfterlevnad al' Svensk
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nsa rn I r rrgskontrcl ls
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nvisn i nga r

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

nvisninga r.

Stockholm

d

f*,,,r,
Auktoriserad revisor
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