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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Bestyrelse

Revision

2

Horton Hovedpineforening
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

33653786
Taastrup
1. januar - 31. december

Christian H. Hansen, formand
Anette Pedersen
Didde Hellestrup
Pia Roos Larsen
Karsten Peirup
Bent Ove Larsen
Trine Hansen
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Horton Hovedpineforening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og dansk regnskabspraksisfor
foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den \ f( 3 - 20 \<0

A~fÆ
~1Aj

Pia RoesLarsen Bent Ove Larsen

r;:_/(Ok-""' -
Trine Hansen
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSERKLÆRING

ni Horton Hovedpineforening

Vi har revideret årsregnskabet for Horton Hovedpineforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovenog dansk regnskabspraksisfor foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og dansk regnskabspraksis for foreninger. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et
årsregnskabuden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover
er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden
væsentlig fejlinformation. Herudover er revisionen udført i overensstemmelse med gældende
revisionsinstruks fra Sundheds-ogÆldreministeriet for driftstilskud og tilskud fra aktivitetspuljen.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabslovenog dansk regnskabspraksis
for foreninger. Det er endvidere vores opfattelse, at tilskudsbetingelserne for tilskud fra Sundheds-og
ældreministeriet er opfyldt, herunder at tilskuddene er anvendt til de formål, hvortil bevillingerne er
givet.

København,den 18. marts 2016

Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Horton Hovedpineforening for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseA og dansk regnskabspraksis for
foreninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissomsidste år.

RESULTATOPGØRELSEN/BALANCEN
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Generelt
Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, somindregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelseaf forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

INDTÆGTER .

Projekt Iltmasker .
Projekt Kritisk ven .
Smerteweekend .
Deltagelse ved Lægedage. ..
Psykologbistand og lægefaglig rådgivning .
Medlemsblad, trykning og forsendelse ..
Markedsføring .
Lokaleomkostninger 2
øvrige omkostninger...................................................... 3

DRIFTSRESULTAT .

Andre finansielle indtægter............................................. 4

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Anvendt af tidligere års overskud .

I ALT ..

6

2015 2014
kr. kr.

2.194.074 1.615.857

-46.027 -144.580
-46.000 -46.000

-337.633 O
-20.543 -15.176

-104.990 O
-122.582 -63.836
-430.354 -145.498
-155.565 -133.735

-1.019.859 -766.867

-89.479 300.165

1.655 4.900

-87.824 305.065

-87.824 305.065

-87.824 305.065
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Lej edepositum .
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavende kontingent .
Tilgodehavende tilskud. .
Periodeafgrænsningsposter .
Tilgodehavender .

Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

EGENKAPITAL .

Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Igangværende projekter, Projekt Iltmasker .
Øremærkede tilskud til anvendelse næste år .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

7

Note 2015 2014
kr. kr.

23.286 23.286
23.286 23.286

23.286 23.286

500 300
216.941 O
55.330 40.749

272.771 41.049

633.762 1.007.900

906.533 1.048.949

929.819 1.072.235

5 473.356 561.180

97.071 120.635
6 259.392 305.420

100.000 85.000
456.463 511.055

456.463 511.055

929.819 1.072.235

7
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NOTER

Indtægter
Kontingent .
Gaver .
Driftstilskud, Sundheds- og Ældreministeriet. .
Tilskud og legater .
Udlodningsmidler, Sundheds- og Ældreministeriet. .
Momskompensation fra SKAT ..
Tips- og lottomidler til anvendelse i 2015 ..
Anvendt tilskud til Projekt Iltmasker jf. note 6, .
Andre indtægter .

Lokaleomkostninger
Husleje .
Fællesudgifter .
Forbrugsudgifter .

Øvrige omkostninger
Kontorhold. .
Telefon ..
Rejseomkostninger .
Advokat ..
Revision og regnskabsmæssig assistance .
Rådgivning og anden assistance .
Konsulentbistand, drift af sekretariatet ..
Mindre anskaffelser .
Kontingenter .
Porto og gebyrer .
Edb-omkostninger .
Mødeomkostninger .
Repræsentation .
Kursus og uddannelse ..

Andre finansielle indtægter
Pengeinstitutter .

Egenkapital
Egenkapital primo .
Overført af årets resultat .

8

2015 2014 Note
kr. kr.

1
161.950 131.400
32.753 34.225

216.941 139.652
1.556.000 1.148.000

50.000 50.000
92.403 O
35.000 -35.000
46.027 144.580
3.000 3.000

2.194.074 1.615.857

2
93.144 75.120
45.746 42.047
16.675 16.568

155.565 133.735

3
54.395 47.847
4.438 3.728
11.027 15.481
10.000 O
18.750 18.000

167.125 125.000
594.435 433.030

O 15.650
1.150 4.110

53.024 19.860
65.739 22.463
30.860 59.346
4.935 2.352
3.981 O

1.019.859 766.867

4
1.655 4.900

1.655 4.900

5
561.180 256.115
-87.824 305.065

473.356 561.180



1800 9

NOTER

2015 Note
kr.

Igangværende projekter, Projekt Iltmasker 6

Omkostninger
Maskerog tilbehør .
Trykning af vejledning mv .
Emballage til forsendelse ..
Porto .

141.675
10.863
31.525
6.545

190.608

Indtægter
Modtaget tilskud . -450.000

-450.000

Igangværende projekter, Projekt Iltmasker i alt . -259.392

Eventualposter mv. 7
Foreningen har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 47 tkr.
uopsigelighedsperioden.


