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Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens bildande 

Stiftelsen Parkinson Research Foundation bildades den 16 mars 2012 och registrerades hos 

Länsstyrelsen den 23 mars 2012. 

 

 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att 

bromsa eller bota Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Stiftelsen ska 

också stödja forskning som resulterar i ny kunskap om orsaker till att individer utvecklar 

Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. 

 

 

Information om verksamheten 

Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade 

forskare oavsett nationalitet, universitet eller institution. Bidrag kan också lämnas till 

institutioner vid högskola eller universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/forskarteam 

vid flera tillfällen. Ansökningar om anslag ska granskas av ett vetenskapligt råd som utarbetar 

en rekommendation till styrelsen. Utdelning av beslutade bidrag ska ske en gång per år och 

gärna vid ett årligt evenemang med koppling till Parkinsons sjukdom. 

 

2012 är Stiftelsen Parkinson Research Foundations första verksamhetsår. En hemsida har 

färdigställts med ansökningsformulär som publicerats på de svenska universitet som har 

relevant forskning för stiftelsens ändamål. 35 ansökningar har skickats in till stiftelsen som 

har behandlats av det vetenskapliga rådet. De ansökningar som kommer att beviljas påverkar 

2013 års verksamhet. 

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Två ansökningar av de 35 som stiftelsen fick 2012 kommer att beviljas anslag år 2013. Totalt 

kommer stiftelsen att betala ut anslag motsvarande 1 088 tkr. 767 tkr beviljas till  

Per Pettersson för projektet ” The role of cortico-basal ganglia circuits in control of 

movements and in motor dysfunction in Parkinson´s disease”. 321 tkr tilldelas  

Thomas Carlsson för projektet ”Bladder dysfunction in animal models of Parkinson´s 

disease”. 
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Styrelsens arbete 

Stiftelsen förvaltas av styrelsen. Styrelsen fastställer vilka ansökningar som ska beviljas 

anslag. Ett beslutsunderlag utarbetas av stiftelsens vetenskapliga råd som har behandlat 

samtliga ansökningar utifrån ett bedömningsprotokoll avseende dess vetenskapliga kvalitet. 

Det vetenskapliga rådet består av ledande forskare inom området. 

 

 

Resultat och ställning 

Stiftelsens kapital förvaltas av styrelsen och ska vara godtagbart placerat med beaktande av 

både behovet av god direktavkastning och möjlighet till värdestegring. Stiftelsens redovisade 

resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 

framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

 

 2012-03-16 

-2012-12-31 

 

   

Disponibelt av årets resultat   

   

   

Årets resultat 104 704  

Disponibelt av redovisat resultat 104 704  
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Resultaträkning 2012-03-16 

-2012-12-31 

  

Stiftelsens intäkter  

Räntor 106 164 

Summa intäkter 106 164 

  

Stiftelsens kostnader  

Förvaltningskostnader -1 000 

Övriga externa kostnader -460 

Summa kostnader -1 460 

  

Förvaltningsresultat 104 704 

  

Årets resultat 104 704 
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Balansräkning  Not 2012-12-31 

    

Tillgångar    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   47 175 

    

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar   7 900 000 

    

Kassa och bank   4 258 529 

Summa omsättningstillgångar   12 205 704 

Summa tillgångar   12 205 704 

    

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital  2  

Bundet eget kapital   100 000 

Fritt eget kapital   12 104 704 

Summa eget kapital   12 204 704 

    

Kortfristiga skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 000 

Summa kortfristiga skulder   1 000 

Summa eget kapital och skulder   12 205 704 

    

    

Ställda säkerheter   Inga 

    

Ansvarsförbindelser   Inga 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. 

 

Eget kapital 

Beskrivning av hur det egna kapitalet är indelat i bundet och fritt samt definitioner av de olika 

delposterna. Även beskrivning av principen för disposition av årets resultat. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av 

Stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital) och Fritt eget kapital (disponibla medel) 

utgörs av balanserade medel och årets resultat. 

 

Anslag 

Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital (disponibla medel). Anslagen 

skuldförs vid beslutstillfället.  

 

Not 2 Förändring av eget kapital 

 Stiftelse- 

kapital 

Fritt eget 

 kapital 

Summa eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång - - - 

Beviljade anslag - - - 

Inbetalda medel 100 000 12 000 000 12 100 000 

Årets resultat - 104 704 104 704 

Belopp vid årets utgång 100 000 12 104 704 12 204 704 
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Mats Heiman Ingrid Atteryd Heiman 

Ordförande  

 

 

Anita Aperia Broberger Magnhild Sandberg Wollheim 

  

 

 

Anders Björklund Tomas Billing 
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