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Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 7. oktober –
31. december 2014 for PAH Patientforeningen.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger.
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 7. oktober – 31. december 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 29. maj 2015

Kristian Weber Thomsen
(formand)

Bente Rasmussen
(næstformand)

Bjarne Hoeg-Heise
(kasserer)

Ditte G. M. Lundsgaard
(medlem)

Pia Lercke
(medlem)

Sofie M. Christensen
(medlem)

Revisionspåtegning
Til medlemmerne af PAH Patientforeningn
Jeg har revideret årsrapporten for PAH Patientforeninegn for perioden 7. oktober – 31. december
2014 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger.
Bestyrelsens ansvar for årsrapporten
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsrapporten, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Bestyrelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Herunder er det bestyrelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i
overensstemmelse med indgående aftaler og sædvanlige praksis.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min revision. Jeg har
udført revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.
Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af bogføringen og bilagsmaterialet for
resultatopgørelsen og balance pr. 31. december 2014
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og
oplysninger i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
foreningens udarbejdelse af en årsrapport, 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 bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
min konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af PAH Patientforeningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af PAH Patientforeningens aktiviteter for regnskabsåret 7. oktober – 31. december 2014 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Frederiksberg den 29. maj 2015

Peter Viereck
Generalforsamlingsvalgt revisor

Resultatopgørelse 7. oktober - 31. december
Noter
Indtægter:
Sponsorater
Øvrige indtægter

Omkostninger:
Gaver
Kontorartikler
Hjemmeside

Generalforsamling:
Gebyrer:
Gebyrudgifter

Årets Resultat:

2014
1
2

3

16.600
27.706
44.306

-485
-1.096
-45
-1.626

-16.600

-346
-346
25.735
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Balance 31. december
Aktiver

Noter

2014

Likvider

28.663

Tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

72
72

Aktiver i alt

28.735

Passiver
Egenkapital
Forudbetaling af medlemskontingent
Gæld i alt
Passiver i alt

4

25.735
3.000
3.000
28.735
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Noter
1. Sponsorater
Bayer, støtte til lokaleleje til stiftende GF
I alt

2014
16.600
16.600

2. Øvrige indtægter
Tilskud fra PHA Europe, som følge af deltagelse i CPH Ironman
I alt

27.706
27.706

3. Kontorartikler
Frimærker
Bogføringsprogram
Kuverter
I alt

297
749
50
1.096

4. Egenkapital
Egenkapital 7. oktober
Årets resultat
Egenkapital 31. december

0
25.735
25.735
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