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Misrænikerforbundet

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags d ato beha ndlet og god kendt årrappoden for regnska bså ret 01 o 1 2014 31 12 2014 for
Misrænlkedorbrjndet.

Årsrappolten af iægges i overensstemnrelse med Srsregnskabsloven.

Det er vor€s opfatielse, at årsregnskåbet giver et retvlsende bllede afselskabets åktiver, påssiver os finans elle
stilling p..31 12 2014 samt afresuLtåtetåfselskabets åktiviteterfor regnskabsåret 01 01 2014 - 31,12-2014.

Ledekesberetningen indeholder eftervores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhoid, be.erninge.

Årsra pporten indslilles til ge n era lfo6a m linse ns sodkendeke.
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Misræniterforbundet

Den uafhæng:ge reviso15 erklæ.ing

rll ledek€n i Migrænike.forbu]ldet

Påtesning på årsregnskåbet
Vlhar revideretårsregnskabet for Migræiikerforbundet for regnskabsåret 01'01'2014 3712 2014, det amfafte,
anv€ndt resnsk€bspraksls, resultatopsørelse, balance oE ioter. Års.esnskabet udarbej.jes efter benehm€ serne i

Mi^. p 14r lor s_ndrLd oE ro,pb,E8el\p r-,l|-L-Lro .-njon

redelrens ansvar f or årsresnskab€t
Ledes€n ha.ånsvareifor !darbeld€lsen åf et;rsregnskab, der giver ei relvisende billede iovereisstemme se med
årsregnskabsloven og bestemmels€rne iMinislerietfor Sufdh€d og Forebygge se s innrukser.
Ledelsen har endvidere ansvaretfor den interne kontrol, som ledelsen ånser.ødve.dlg fo' at udarbejde ei
å 6reg. skab ud en væsentlis fej informati.n, !aiset om denne skyldes besviselser eller fej .

Vores ånsvår er at udtrykke en konklusion o.n årsreenskabet på srundlag afvores r€vision.
Vi hår udført revlsionen i overenssiemrnelse med bestemmelsehe i lMinisteriet ior 5!ndhed oE Forebyg8elsel

En revis on omfatter ldløreke af rev'sionshaid in8er for at opnå revis:onsbevls fo r beløb og oplysn nger L

årsre€nskabet. De valgte revisiolrshandlinger afhænger afrevisors vurderig, heruiderv!rdertnE ai ris c fo.
væse.tlis fetlintormatlon lårsregnskabel, uanset om d€nne skyld€s besvj€else. elerfej.

Ved r sikov!rderingei overvejer revlsor intern kontrol, der er relevåntlorlorb!ndets !då.bejdeke arel
å6regnskab, d€rsiver et r€tvirend€ brll€de. Formålet hermed er åt udforme revtsiofshand inser derer passend€
eft€r omnænd gh€derne, men ikk€ at udvykk€ en konklusion om effekriviteten afforbr.rndets interne kontrot.
En r€vision omfatier€ndv dere vurderiiB af, om edeLssens va g af resnskabskabspraksts er passend€, om ledeEens
regnskabsmæssige skøn er rime ige sami den sam ede præsentatlon af årsregnskabet

Dt ervores opfattelse, åt det opnåede revisionsbevis er tistrækkeligt oe egner som grundla8 ior vores ko.kiusion.

Revisio.en ha. ikke givet anlednlng til forbehold

Der er vores opfattelse, at årsr€gnskabet gver et reivise.de bill€de af forbunders iktiver, påss ver og finans e ie
stilin€ pr.3112 2!14

Retist.eret revhor, F5R

-' '/ ..'.. .,'../

R€eistrerei.evlsor, F58
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Dorit Bjeregaard, Eestyrekesmedlem

Lene Boas, Sek.etær

l<eld Kdcher, Kaserer

Regist.erei revisor, FSR

Ny Strandvej s0

3060 Esp€rgærde
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Misrænikerforbundet

Anvendt regnskabspraksi g

' Resnskabstlasse
Årsråpporten for Migrænikerforbundet for 2014 erållågt i overensstem mel5e med års.egnskabslov€ns

bertcmmelserfor vkksomhederi regnskåbsklasse B.

Den anvendte resnsk-bseraksis er uændrct iforho d tiltidl;gere å..

Resultatoptørelsen

lndtægter indregnes i resu llatoptørelsen påfid$unktet for indb€tålingen samt når offentlige tilskud tildeles.

Udcifter omfatteromkostni.gervedrø.edde driften og adninistråtionen som er betalt iåret.

Finånsi€lle indtæBler og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger ind regnes ires!ltatopgørelsen med de beløb, der vedrø.e. regnskabsåret.

Ealancen

r1lsodehåveder
Iilgodehavender må les til a mortise ret kostpris, d€. almindeligvis svarer til nominelværdi.

Periodeåfgrænsningsposter, åkliver
Period eafCræ nsi iigsposter indregnet u n der a ktive r o mfatter forud betålte om kostn inger ved røre n de efte rføl€ende
resnsk:bsår.

L kvider omfatter likvide beholdninger og kortiristede værdipap rer med en løbelid under 3 måneder, og som uden
hindring kan omsættes t I likvide beholdniiger, oC hvorpå der kun er !betydelige rkicj for værdiænd.in8er.
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Migrænikerforbund€t

Resultatopgørelse

1

2

zo14
kr.

308.003

286_950

2013
kr.

303.146

295 442Udgilter

Finånsielle indtægter

Forslat til resultåtdisponering

21.053 7.704

21.053 7.704

1.189

21.670

21.670 8.493

21674

21.670 8.493



M:srænikerforbundct

Balance 31. de.ember 2014

2014

50.600

2013

Perlodeafgrænsninssposter

likvide beholdninter 590.348

640.944 592.405

640.9118
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Migrænik€rtorbund€t

Balence 31. deEember 2014

20L4

580.454

27.670

2013

Etenkapitål

Anden gæld

(o.tf dstede gældsfo.plictelsei

571.563

8.893

502.t24 580.456

38.824 11949

la.a2zt 11.949

32.a24 11.949

640.948 5q2.405
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Migrænikerforbundet

2014 2013

1. lndtægter

Salg af hæfter og bøger

Minisleriet for Sundh€d oe ForebyggeLee, driftspul
V n.r-r -!'o.5 ,_dhed oC ro,ebyaBe !e AlLvreL

Tisk!d distribution, B adpuljen

Jy landspostens Fond

Ekstraordlnære indtægter

92.353

-460

r2s.429
50.000

-3_086

-2s.000

10.c00
,900

-775

0

!77.42s
230

1s5.699

0

1.981

0

0

0

2.811

25.000
-308.(xr3 -303.145

Minisieriet for 5undhed oC Forebyggeke, AktivitetspLrljen hargiveltlhågn om kr.50.000.8etøber udbelates i201s.

2. udgifter
Min6rænenyt Trykkeri

lnternet ddft af hjenrmeside

Regnskabsassistance ogR€vision samtspeciålopgave

Deltagerb€ta ing

Al<tiviieterfor medlemmer

Op ysnifgskampagne 'N;r børn og enge har Migræn€

3. Finansielle indtægter
lndtægter ai ånd re kapitalandele, værdipapner og tilgodehavend er, der

48.385

49.71,0

6.161

13.514

7.578

1.969

6.355

13.590

19.274

26.595

45.479

1.225

2.347

400

12.955

2.150

2.664

27.544

89_330

61.52s

9.168

11.576

6.256

2.865

2t.690
19.1.33

570

0

18.900

200

1.529

600

46.100

0

0

0

0
246.950 295.442

617 1.189

10 -

6\7 1.149


