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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2A15 fur
Migrænikerforbundet.

Åårapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat-

Årsrapporten i ndsti lles ti I generalforsam linge ns god ke ndelse

Roskilde d. 16. april 2016

Bestyrelsen:

Anne Bulow-Olsen - formand

Knud Østberg - næstformand

Lene Boas - sekretær

Keld K6cher - kasserer

Dorrit Bjerregaard - bestyrelsesmedlem

Marianne Nieburg - bestyrelsesmedlem

Mette Storel - bestyrelsesmedlern



Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsrapporten for Migrænikerforbundet for regnskabsåret ZAIE.

Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten,

Den udførte revision:

Foreningens indtægter består af medlemskontingenter og fondsm idler.
Det er konstateret, at de indbetalte kontingenter bg fondJmidler er bogført og der foreligger
kontoudtog fra foreningens bank visende saldo pr-31 .1z"ze1s.

Foreningens udgifier består hovedsagelig af medlemsanangementer.
Alle udgifter er bogført.

Kcnklssion:

frsrapporten må an$es for at give et retvisende bille de atforeningens aktiver, passiver og den
finansielle stilling pr" 31 .12.401 S.
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Foremnglet

Migrænikerforbundet
Årsregnskab for 2o15. periode: 1. jan 3o1F - 31. dec 2ols
:**t*g*e$se W*.b*t

DRIFTSHEGNSKAB

Indtægter

Kontingenter

Modtag gaver

Tilskud tips og lotto driftlbladpuljen -
SUM

Tilskud tips og lotto aktivitetspuljen

Tilskud distribution, Post Danmark

$18 tilskud

Tilskud andet - Danske Bank/

Jyllandsposten

Annoncer - indtægter

Indtægter medlemsa ktiviteter

Indtægter møder

Renteindtaegter

Støttebeløb /tilskud

Kogebog

Drff

Indtægter

udgifter

Migrænenyt - trykkeri + opsætning

Tryksager, brochure, film, presse

Kontorhold, - adm.

Brug af tilskud tips - lottolbladputjen og

SUIVI

Brug af tilskud tips og lotto
: aktivitetspuljen

Internet - drifr af hjemmeside

Telefon - internet - postboks

: Bestyrelsesmøde og generalforsamling

Brug af annoncer - indtægter

. Transportudgifter

Anncncer

Revissr

Porto

Gebyrer - bank

Gaver

74.966,74

7.000,00

350,00

10.679,00

28.344,4A

22.491,97

3.969,22

1.600,95

0,00

9.793,7*

0,00

46.211,59

1S.443.25

230,00

345,09

86.305,00

0,00

282.969,A6

0,CIO

0,00

0,00

*,*8

0.00

2.7S$,00

8,0a

l?g,gg

0,00

4*CI,00

90,00

292,6V3,O4

Side 1 af 2
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ForeningLet

Blteenely
: Aktiviteter for meCternrnåi

: Kontingent I gebyr

, Renter
.

;Overnatning
:

"r Legater

' 2014 bevilling - optryk af Biecer -

,aflægges 1. april 2016
a

:2014 bevilling - suruey - aflægges 1.

,april 2016
I

| 2At4 bevilling -kursus ambassadører -

raflægges 1. april 2016

,ZAL4 bevilling -målrette unge - aflægges

1, april 2016

201 5 bevilling *fødevarermigræne

, -aflægges 1. april ?AL7

ForeningLet

, oin
.

,Udgifter i alt

:

.STITUSRE€ilSXAB

:Aktiver

r Bankkonto

, Skyldige kontingenter

, Andre titgodehavender

'Aktiver i alt

,Passiver

Egenkapital

Årets resultat

'Anden gaeld

Passiver i alt

Balance

Genere ret af Foreninglet for M ig ræn i kerforbu ndet,

Eebet

6.363,75

5.887,54

0,00

0,00

5.000,00

3"938,00

4.055,0O

0.00

0,00

0,oo

2.9tr 3,50

0,00

2&,48,A,92

638.500,57

0,00

50.500,o0

689,1OOr57

Side 2 *12
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640"948,35

48.,L52,22,

0u00

689,r.OQr571

g,8g
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