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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Narkolepsiföreningen Sverige NFS, 802460-6967 får härmed avge årsredovisning för
 2011, föreningens första räkenskapsår.
 Föreningen startades 2011-05-19.

Allmänt om verksamheten
 Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet inom följande huvudområden.

 a) Utöva lobbying mot forskningvärlden samt utöva påtryckning på beslutsfattare inom bl a stat,
 kommuner och landsting så att de aktivt verkar för en långsiktig satsning på vetenskaplig medicinsk
 forskning och utveckling med målsättningen att hitta botemedel och/eller relevanta
 behandlingsmetoder för personer med diagnosen narkolepsi.

 b) Genom lobbying och konkreta aktiviteter verka för reglering av ersättning till dem som utvecklat
 Narkolepsi som en följd av vaccination med Pandemrix genom att staten och/eller annan till fullo
 ersätter dem för genom sjukdomen uppkommande skada och för kostnader för anlitande av juridiskt
 biträde.

 c) Tillvarata medlemmarnas övriga intressen såsom att driva frågor för god omsorg och sjukvård,
 bygga nätverk, sprida kunskap samt stödja och anordna träffar.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat 308 400
Totalt 308 400

balanseras i ny räkning 308 400
Summa 308 400

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2011-01-01- 2010-01-01-

2011-12-31 2010-12-31

Övriga rörelseintäkter 1 1 895 814 -
1 895 814 -

Rörelsens kostnader
Lokalkostn, kost, logi, reseersättningar mm -445 946 -
Övriga externa kostnader
(inkl advokat-konsult o rättegångskostn) -1 141 464 -
Rörelseresultat 308 404 -

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 308 404 -

Resultat före skatt 308 404 -

Årets resultat 308 404 -
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 338 -

1 338 -

Kassa och bank 608 565 -

Summa omsättningstillgångar 609 903 -

SUMMA TILLGÅNGAR 609 903 -
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

 
Årets resultat 308 404 -

308 404 -

Summa eget kapital 308 404 -

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 301 499 -

301 499 -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 609 903 -
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Noter

Not 1  Övriga rörelseintäkter

 Av övriga rörelseintäkter avser 1.884.000:- statligt bidrag.

Not 2  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Avser arvode AYMI, inköpt profilmaterial mm
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Underskrifter

 Ort och datum

  

Tomas Norberg Margareta Eriksson
Styrelseordförande vice ordf/sekreterare

Maria Gimbro Herman Afzelius
Kassör Ledamot

Aylin Blom Lennart Reuter
Ledamot Ledamot
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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
 överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
 2012-04-21. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

 Ort och datum 

 Tomas Norberg
 Styrelseordförande



Upprättande av Årsredovisning samt
granskning av räkenskaper.

 Till årsstämman i Narkolepsiföreningen Sverige NFS
 org nr 802460-6967 

 Narkolepsiföreningen Sverige ( NFS) har under sitt första räkenskapsår haft en interimistisk styrelse
 och har ej ännu några valda revisorer.

 På uppdrag av kassör Maria Gimbro har jag bistått vid upprättandet av årsredovisningen avseende
 räkenskapsår 2011. Jag har översiktligt gått igenom räkenskaperna och ej funnit något
 anmärkningsvärt utan endast, tillsammans med Maria, gjort bokföringsmässiga justeringar.

 Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och disponerar vinsten
 enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 Askim 2012-04-12

 Martin Larsson
 Auktoriserad Redovisningskonsult, SRF
 Debita Redovisningsbyrå AB
 Datavägen 43 B
 436 32 Askim
 0706-305580


