Den uafhængige revisors påtegning
Til lVigrænik€rforbundet.
Vi har efter aftale med foreningens kasserer revideret det af foreningens bestyrelse aflagte årsregnskabet for
Migrænike.forbundet for regnskabsåret 1 januar 2009 - 31 december 2009, omfattende anvendl
regnskabspraksis, resultatopgørelse, og ba ance, som fore agt os med underskdft afforeningens fomand og

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Foreningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et reiv sende bilede i
oerensstemmelse rned årsregnskabs oven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholde se af
rnterne kontroLler, der er releante for at udarbejde og afl€egge et årsregnskab. der g ver et retvisende billede uden
væsenUige fejLinformationer, uanset om fej informationen skyldes besvigelser e ler fql, samt vaLg og anvende se at
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn. som er rimelige efter
omstændighedeme.

Rovisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er, at udtrykke en konk usion om årsregnskabet på grundlag afvor revision Vi har udført vor
rev sion i overensstemmelse med danske revisionssiandarder, Disse standatder kræver, al vi ever op til eUske
krav sanrt planlægger og udfører rev sionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabel
ikke indehoder væsent ig fejlinformation.
En revis on omfalter handlingerfor at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anfød i
årsregnskabel De vaigte handl nger afhænger af revisors vurde ng, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformatron årsregnskabet, uanset om fejl nformationen skyldes besv!gelser e ler fejl Ved
r s kovurder ngen oveNejer revisor interne kontroller, der er relevanle for virksonrhedens udarbejde se og

aflægge se af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter om stændighederne, m en ikke m ed d et form å at ud trykke en konklusion om effektiv ieten af
foreningens interne kontrol. En revsion omfatter endvidere st llingtagen U , om den af ledelsen anvendte
regnskabspraksis er passende, orn de af lede sen udøvede regnskabsmæssige skøn er rlrnel ge, samt en
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet
Det er vor opfattelse, at det opnåede rev sjonsbev s er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion

Revisionen har ikke givet anledning Ulforbehold

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet g ver et retvisende billede af foren ngens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr 31 december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter lor regnskabsåret 1 januar 2009 - 31
december 2009
Århus, den

7 apri

2010

Censor Audit
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Resultatopgørelse

1.

januar 2009 - 31. december 2009
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2009

lndtægter:
Kontingenter
Salg af hæfter og bøger
Gaver
Tilskud Tips- og lotto, driftsputjen

Distribulionstiskud
Tilskud, andet
Renteindlægter

132.366
3.255
2.781
73 s64
11 603
1 200

6.196

230.964

Udgifter:
Migrænenyt

Tryksager
Konlorhold
Porto
Drifl internet
Telefon, internet og el

Bestyrelsesmøderog generalforsamling
Medlemsmøder og fored€g

Transportudgifler
Annoncer
Revisor lidligere år
Revisor
Kontingent og diverse
Gebyrer

Årets resultåt

59 539
7.631
1 031

24.344
3.143
5 328
6 303

31 512
14.266
19 8S5

13.266
13.125

1475
1 120

201.976
28.989

Balance pr. 31. december 2009
Aktiver
2009
Nordjyske Bank, garanlkonlo
Danske Bank, giro
Nordjyske Bank, driftskonto
OMSÆTNINGSAKTIVER

I

ALT

AKTIVER I ALT

218 045
42.741
184 897
445.723
145.723

Passiver

Egenkapital pnmo
Å,rets resuhat

400 841
28.989

EGENKÅPITAL I ALT

429.830

SktdEe o.nko6rlinger

15.993

KORTFRJSTET GÆLD I ALT

15.893

PASSIVER I ALT

445.723

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Migreenikerforbundet
Arsrapporten er aflagt i overensslemmelse med årsregnskabsloven
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet

Årsrapporten indstilles

Roskilde, den

ti1

generalforsamlingens godkendelse.

7 april2010
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