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Förva ltn i ngsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond, 855101-4874 får härmed avge
årsredovisning för 201 5

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är en 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
vetenskapskommittö 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 ändamålär att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning.

Styrelsen
Parkinsonfondens styrelse bestod 2015 av'. Susanna Lindvall (ordförande), professor Per Odin,
med.dr. Filip Bergquist, docent Oskar Hansson, Bo Jäghult (t.o.m. 31 maj), Berit Scott, Carl Kjellgren,
Ronny Olausson (sekreterare), Lennart Pettersson och Bo Erixon (f.o.ml juni).
Adjungerad kassör har varit Lotta Lennaård och adjungerad projektadministratör Eva Nordin. Per
Nordin har ansvarat för minnesbladen.

Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten via telefon under året, samt ett fysiskt
sammanträde tillsammans med Vetenskapskommittön.

Vetenskapskommitt6n
Vetenskapskommittön består av forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning rörande
Parkinsons sjukdom vid institutioner knutna till universitet samt av forskningsfondsstyrelsens
ordförande. Vetenskapskom mittöns ledamöter u nder 20 1 5 var:

Professor Per Odin, Bremerhaven, ordförande
Professor Cecilia Lundberg, Lund
Professor Malin Parmar, Lund
Professor Ted Ebendal, Uppsala
Professor Lars Forsgren, Umeå
Professor Johan Lökk, Stockholm
Docent Per Svenningsson, Stockholm
Överläkare Anders Johansson, Stockholm
Fil.kand. Susanna Lindvall, Stockholm, Forskningsfondens ordförande

Under året har Vetenskapskommittön haft två telefonmoten, samt ett fysiskt sammanträde tillsammans
med styrelsen.

Vid bedömning av ansökningarna tas hänsyn till.

1. projektets vetenskapliga kvalitet, dess uppläggning och frågeställningar. Projektets relevans för
forskningen inom Parkinsonområdet
projektets genomförbarhet med avseende på material, metodik, resurser och tidplan.
forskarens/hand ledarens kompetens
den utsträckning i vilken sökandens forskning hittills bidragit till att öka kunskapen om Parkinsons

sjukdom eller dess behandling

Vetenskapskommittön lägger fram underlag inför styrelsens beslut.

Projekt- och reseanslag

Den svenska forskningen om Parkinsons sjukdom är omfattande och ser ut att öka. Det märks inte
minst på det stora antalet ansökningar som kommer in till Parkinsonfonden. Under 2015 fick fonden 70
ansökningar om projekt- och apparaturanslag. Av dessa kunde 45 beviljas. Totalt söktes anslag för
36,3 miljoner kronor mot cirka 21,5 under 2014, en ökning med ca 70 o/o. De tillgängliga medlen var 10
miljoner kronor, en minskning vid jämförelse med 2014, dä fonden kunde fördela ungefär 12,5 miljoner
kronor. Det ökade söktrycket i kombination med en mera begränsad tillgång på medel ledde till att e
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Parkinsonfonden år 2015 endast kunde dela ut anslag motsvarande cirka 27 o/o av den sökta summan
mot 62 o/o under 2014.

När det gäller reseanslag beviljade fonden 41 ansökningar, som tillsammans fick drygt 490 tkr.
Anslagen ger doktorander och unga forskare möjlighet att komma ur för att se och lära i samband med
att de presenterar sina egna resultat för en internationell publik. Parkinsonfonden ser reseanslagen
som en viktig investering för att trygga den svenska parkinsonforskningens framtid.

Anslagsmottagare, projekttitlar och beviljade belopp framgår av Parkinsonfondens hemsida
www. parkinsonfonden. se

Utdelade priser

Parkinsonfondens anslag bidrar till såväl kontinuitet som förnyelse i den svenska
Parkinsonforskningen. Ake Llungdahls Pris samt Elsa och lnge Anderssons Pris på varderal00 tkr,
där det förra priset går till en yngre forskare för framstående forskning med bäring på Parkinsons
sjukdom och det senare till bästa avhandling med koppling till Parkinsons sjukdom, avser att stimulera
unga lovande forskare att ägna sig åt Parkinsonforskning. Pristagarna nomineras av överläkare och
professorer vid svenska sjukhus och universitet och utses av Parkinsonfondens styrelse efter samråd
med vetenskapskom mittön.

Ake Ljungdahls Pris 2015 gick tillAndreas Puschmann, Lund, för framstående forskning om genetiska
faktorer bakom Parkinsons sjukdom, en forskning med betydande potential att utveckla diagnostiken
av Parkinsonsons sjukdom.

Elsa och lnge Anderssons Pris 2015 gick till Magdalena Eriksson Domellöf för avhandlingen Cognitive
and motor dysfunction in the early phase of Parkinson's disease, där hon visar att kognitiva
nedsättningar är vanliga redan i tidigt skede av sjukdomen och att dessa tidiga nedsättningar medför
en avsevärt högre risk att utveckla demens inom 5 år.

Resultat och ställning
Under 2015 har totalt ansökts om drygt 36,3 Mkr och Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond
kunde bevilja anslag för 10,7 Mkr för Parkinsonforskning inklusive reseanslag och priser. Av dessa är
9,4 Mkr utbetalda, varav 0 till Parkinsonakademien.

Av tidigare års reserverade medel har drygt 930 tkr utbetalats.

Under året har 150 % av de totala intäkterna betalats ut till ändamålet.
Fonden har erhållit avsevärt mindre arv och donationer mot föregående år

Via 9O-kontot, Parkinsonfonden, har under 2015 inkommit drygt 3 Mkr ( fg år knappt 5 Mkr).
ParkinsonFörbundets föreningar har skickat in extra gåvor till Parkinsonfonden.
Genom arv har inkommit 869 tkr.

lntäkterna totalt har uppgått till 5012 tkr.

Under året har värdepapper avyttrats till en realisationsvinst på drygt 679 tkr.

Kostnaderna, exklusive ändamålskostnad (anslag och resebidrag) har uppgått till drygt
919 tkr, ( fg år 873 tkr ) vilket utgör 18 % av intäkterna ( fg är 5 oÄ).

Aterbetalning av beslutat bidrag återförs inom posten ändamålskostnad. Under året har drygt 437 tkr
återförts.

Ekonomiskt stöd för Håkan Widners åtagande som adjungerad professur i neurologivid medicinska
fakulteten vid Lunds universitet har utgått med 0 tkr ( fg är 275 tkr).

Robert Bobby Ljunggren, låtskrivare och korad som Arets kompositör år 2008, har lämnat ett gåvobrev
till Parkinsonfonden, vilket innebär att han överlåter sin del av STIM-intäkterna för låten Visst finns
mirakel, som framfördes av Suzzie Tapper i melodifestivalen 2008. Suzzie Tapper fick diagnosen
Parkinsons sjukdom I början av 2000talet. lntäkten under året uppgick till 1,5 tkr. Detta belopp har
redovisats under gåvor och insamlade medel i resultaträkningen. e

Nyhetsbrev
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Parkinsonfondens e-mail baserade Nyhetsbrev Forskning & Behandling vid Parkinsons sjukdom har
utkommit med sex nummer under 2015. Nyhetsbrevet är mycket uppskattad inte bara av våra
gåvogivare, sjuka och anhöriga utan även av läkare, sjukvårdspersonal olika kategorier och en hel del
journalister.

Pressmeddelanden och annonser
Sex pressmeddelanden har skickats ut under året. Antalet annonser är fyra och antalet s.k.
pluggannonser tre.

Mätbara mål för 2015 - har vi uppnått dessa?

' Dela ut minst 7,5 miljoner kronor - JA, drygt 10 miljoner kronor beviljades under året och därtill
bidrag avseende ett ganska stort antal resor.' Fördelningen mellan projekUapparatur och reseanslag bör vara minst 9:1 - JA
' Antal vetenskapliga publikationer rörande forskning som stöds av Parkinsonfonden för 2014 och
2015 skall vara 25 eller fler - JA' Antal postrar, föredrag eller presentation rörande forskning som stöds av Parkinsonfonden som
presenteras under 2015 skall vara 10 eller fler - JA' Antal Pressmeddelanden som har med Parkinsonfonden att göra under 2015 bör vara 8 eller fler -
NEJ, målet endast delvis (till 75 %) uppfyllt' Sex nummer av Nyhetsbrevet Forskning och Behandling vid Parkinsons sjukdom skall ges ut
under2015-JA

Framtida utvecklingsplaner
Parkinsonfonden är beroende av att ha en egen profil som sticker ut, som engagerar, som är seriös
och som kan leda till ett uthålligt stöd från givarna. Det gäller att presentera engagerande, ärliga och
vettiga anledningar att bidra. De senaste åren har omfattningen av gåvor och arv ökat, mycket
beroende på att arbetet som bedrivs inom Parkinsonfonden värdesätts i Parkinsonkretsar. Under 2015
konstaterades emellertid en minskning vid jämförelse med 2014. För att öka givandet och engagera
även personer som inte har direkt koppling till Parkinsons sjukdom, kommer vi att undersöka nya typer
av samarbeten. lnom styrelsen har möjligheten att använda s.k. crowdfunding, det vill säga
gräsrotsfinansiering via nätet, diskuterats. Planerna gäller inledningsvis en försöksverksamhet under
åren 2016 och 2017 med ett mindre antal projekt, som presenteras i text och/eller bild och där
kontaktfora är kopplade till projekten för att åstadkomma en närmare kontakt mellan givare och
mottagare. Vidare planeras en allmän uppgradering av hemsidan.

Stiftelsen har ett 90-konto och lyder därmed under regler fastställda av svensk insamlingskontroll.
Stiftelsens 9O-kontonummer är: 90 07 94-9.

Flerårsöversikt (Tkr) Belopp ikr
2012-12-31201 5-12-31 201 4-1 2-31 201 3-1 2-31

Gävor och insamlade medel 5 011729
Balansomslutning 3 648 798
Andamålskostn 10 225 879
lnsaml kostn, admin kostn 829 662

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning
balansräkningar med tillhörande noter.

15 521 633
8 979 457

12 522324
786 678

13 055 127
5 760 112

10 909 075
600 354

5 651 528
3 823 753
7 942 156

518 213

ei övrigt, hänvisas tillefterföljande resultat- och
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Belopp ikr Nof 2015-01-01-
201 5-12-31

2014-01-01-
2014-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor och insamlade medel

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Andamålskostnader
I nsamlingskostnader, administrationskostnader
Personalkostnader

Summa verksamhetskostnader

Rörelseresultat

Resulfat frän finansiella poster
Res fr övr värdepapp o fordr som är anläggn tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande kostnader

Summa från finansiella poster

Arets resultat

5 011 729 15 521 633

5 011 729 15 521 633

-10225880 -12522324
-881 430 -786 678
-89712 -86 648

-11 197 022 -13 395 650

-6 185 292 2 125 983

850 827
152

-7

74 041
8 501

0

850 972 82 542

-5 334 320 2208 525
Y
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Belopp ikr Nof 201 5-12-31 2014-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

Län gf ri sti ga vä rd epappe rsi n n eh av

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I I gångar

Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättn ingstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

3283722 I 126 901

3283722 I 126 901

723 711

723

364 353

711

851 845

365 076 852 556

3 648 798 I 979 457

e
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Belopp ikr Nol 201 5-1 2-31 201 4-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Frift eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Bevilljade ej utbetalda anslag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 597 591
-5 334 320

4 389 066
2208 525

1263271 6 597 591

1 263 271

2289700
57 670
4 262

33 895

6 597 591

2 266 601
62 599
4 262

48 404

2385 527 2 381 866

3 648 798 8 979 457

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
201 5-12-31 201 4-1 2-31

Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga

lnga

lnoa"e
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Redovi sn i ngs p ri n c i per och boksl utskom m entarer

(Belopp i kr om inget annat anges)

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

Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).
Övergången har inte medfört några större forändringar i redovisade poster eller belopp.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. lntäkter 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. Ar 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. Overvägande del av verksamhetskostnaderna utgörs av beviljade anslag.
Dessa kostnadsförs direkt då beslut fattats i styrelsen om att bevilja anslaget.

lnsamlings- och administrationskostnader samt lönekostnader
lnsamlings- 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.

Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga värdepappersinnehav redovisas enligt K3 kapitel 11 till anskaffningsvärde minskat med
erforderliga nedskrivningar. Med anskaffningsvärde avses det aktuella marknadsvärdet vid tidpunkten
för övertagande, i de fallvärdepappret erhållits genom gåva.

Beviljade ej utbetalda anslag
Beviljade anslag kostnadsfors direkt i resultaträkningen. Anslag som beviljats men inte utbetalts
skuldförs till dess att utbetalning sker. Beviljat anslag utbetalas forst till 90% och resterande 10%
utbetalas efter att ekonomisk och vetenskaplig rapport inlämnats och godkänts. e
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Noter

Not 1 Stiftelsens intäkter

Sfiffelsens intäkter
201 5-01-01-
201 5-12-31

2014-01-01-
2014-12-31

Arv, donationer
Gåvor från makarna Carlsson, Sundsvall
Gåvor via onlineköp
Gåvor via autogiro
Gåvor via 9O-konto
Övriga gåvor

Summa

Not 2 Ändamålskostnader

917 356

878 125
148 180

3 063 649
4 420

B 768 020
990 635
663 724
121 630

4 974 B4B
2776

5 011 730

201 5-01-01-
201 5-12-31

1 100241
0

100 000
100 000

15 521 633

2014-01-01
201 4-1 2-31

1 208 196
274 958
100 000
100 000

Beviljade ej utbetalda anslag
Parkinsonakademien
Ake tlungOahls pris
lnge och Elsa Anderssons pris

10 225 879 12 522324

Not 3 Anställda och personalkostnader

M edel antal et anstäl I da
201 5-01 -01 - 201 4-01 -01-
2015-12-31 2014-12-s1

Kvinnor

Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader

Totala löner, andra ersättningar och sociala kostnader

68 264
21 448

65 932
20 716

Not 4 lntäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgån gar

201 5-01-01-
201 5-12-31

89 712 86 648

2014-01-01-
2014-12-31

Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar

Summa

172 188
678 639

74 041
0

850 827 74041 e
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Not 5 Aktier och Fonder
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201 5 2014
Bokfört värde
Marknadsvärde

Not 6 Eget kapital

3283722
3 971 831

8 126 901
I 458 601

2015-12-31 2014-12-31
Balanserat resultat
Arets resultat

Eget kapitalvid årets utgång

6 597 591
-5 334 319

4 389 066
2208 525

1 263 272 6 597 591
L
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Not 7 Beviljade utbetalda och ej utbetalda anslag

Anslag

10(1 1)

2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

Beviljade under året
Utbetalt beviljat under året

Kortfristiga skulder
Tidigare år beviljade ej utbetalda
Under året beviljade , ej utbetalda medel

Summa

10 700 847
I 362 406

1 189 458
1 100 242

12 599 322
10 914 170

1 058 405
1 208 196

2289700 2 266 601 e
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Lennart Pettersson
Ordförande
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Min revisionsberäftelse har lämnats den 2016- 0 t - | 1

tutu
Auktoriserad revisor

Eleonor Högström Caroline Marktorp
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Revisionsberättelse

Till styretrsen i Stiftelsen Parkinsonftirbundets Forsknin gsfond
Org.nr 855101-4874

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond for
räkenskapsåret 201 5.

Styrelsens ansvar Jör årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret for aff upprätta en årsredovisning sorn ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller r,äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorns flnsvsr
Mitt ansvar är att uffala mig om årsredovisningen på grundval av rnin revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on AuCiting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen 1ör att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genorn olika åtgärder inhämta revisicnsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väl.jer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedörna

riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta lor hr.rr

stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder

som är ändarnålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om

effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefättar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper sorn har använts och av rirnligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen, liksorn en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen..

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund lor mina

uttalauden.

Uttal0nden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

alla väsentliga avseenden rättvisanCe bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2015-12-31 och av

dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Y
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Rappcirt om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningan
Uttivei mirr revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens förvaltning för
Sti fte lsen Park insonforbunclets Forskn i ngsfond lcrr räkenskapsåret 20 1 5 .

Styrelsens &nsvor
Det är siyrelsen som har ansvaret för lorvaltningen enligt stiftelselagen och stittelseforordnandet.

Revisorns onsvar
IVIitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om lorvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om forvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut. åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat istrid med stiftelselagen,
st i fte I seforordnandet e I ler årsredcv i sn ings lagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändarnålsenliga som grund flor rnitt
uftalande.

'J:ti!,:!: 
"ppfanning 

har styretseiqdamörerna inte handlai' i strid med stifteiselagen,
stiftelseförordnandet el ler årsredovisningslagen.
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Revisionl{appeirt fi' ån nb*r*ende i'Evisi:r

Ti I I styre lse n i Stifteisen Pa rki nsonförbu ndets Forskn i ngsfond
Jag har reviderat de finansiella rapporterna för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond (stiftelsen)
bestående av resultaträkning och balansräkning med noter för år 2015 som upprdttats av styrelsen enligt
Svensk lnsamlingskontrolls anvisningar för 2015 års .apportpaket.

Styrelsens ansvar för de finansieiia rapporterna
Det är styrelsen som har ansvaret för att uppr'ätta finansiella rapporter enligt Svensk lnsamlingskontrolls
anvisningar för 201-5 års rapportpaket och för sådan intern kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig
för upprättande avfinansiella rapportersom inte innehållerväsentliga 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
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 irrte innehåller väsentliga felaktigheter.

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

de finansiella rapporterna. Revisorn väljervilka åtgärdersom ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella i'apporterna, 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 utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i organisationens interna kontroll. En revisicn innefattar också en utvärdering av

ändamåisenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten.i styrelsens
uppskattningar i redovisrtingen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen ide finansiella
ra pporterna

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för rnitt
uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning är stiftelsens finansiella rapporter för år 2015 i allt väsentligt upprättade i enlighet
med Svensk lnsamlingskontrolls anvisningar för 2015 års rapportpaket.

Redovisningsgrund

Utan att modifiera mitt uttalande villjag fästa uppmärksamheten på att de finansiella rapporterna har
upprättats enligt anvisningar från Svensk'lnsamlingskontroll. De finansiella rapporterna har upprättats för
att stiftelsen ska uppfylla kraven från Svensk lnsamlingskontroll. De är kanske därför inte lämpliga för
andra syften

Övriga upplysningar
Stiftelsen har upprättat separat årsredovisning för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2015
enligt årsredovisningslagen, och jag har lämnat en separat revisionsberättelse Caterad den 17 juni 20L6.
avseende denna till styrelsen istiftelsen. lag har även, utöver denna rapport och revisionsberättelsen,
upprättai och överiämnat annan skriftlig rapportering till styrelsen

17 juni 7O1.6
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