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INDTAGTER

Kontingenter

Pengegaver

Gaver fra fonde

Missionsfonden

TFAK - kulturstyrelsen

Renteindtegter

@vrige indtegter

Total

UDGIFTER

Gebyrer bank

Kontorhold

Administrative a nskaffe lser

Arbejdsska deforsikring

Erhvervsa nsva rforsikring

Rejseforsikring GAUDA

M0deudgifter

Hjemmeside

Tryksager

Porto

lntern Transport

Forplejning lassemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trai ler

Transportudgifter til Letland

Transportudgifter til Rumanien

Kontingenter afskrevet

Andre udgifter

Total

Overskud/Underskud

Total

BALANCE VED ARETS UDGANG

Girokonto Danske Bank

Nemkonto Danske Bank

Kassebeholdning

Tilgodehavende kontingenter

Total aktiver ved irets udgang

Netto aktiver Srets begyndelse

Resultat

Total

. Hjemmeside: www.eeca.dk ' SE/CVR 30 L2 89 74
1551,  k to. :  OOO3723L27 .  Mai l :  eeca@mai l .dk
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kr. 83.198,70
kr.
kr.
kr. 3.275,00
kr. 86.473,70

kr. 99.264,45

kr. 12.790,75

kr. 99.264,45 kr. 99.2il,45

kr. 42.300,02
kr. 54.814,43
kr.
kr. 2.150,00
kr. 99.264,45

kr. 78.217,4t

kr. 2L.U7,Oz

kr. 99.264.45 kr.

Hadercle% SOnderborg
den 22. ianuar 2015

Formand / Chairman
Bent Brgnning

Langelandsvej 232
DK-6100 Haderslev

T l f . :0045 74529946
Mob. :0045 29A63512

Nestformand
/ Deputv chairman

LaWia-section
Kurt Hansen

Geskargade 21
DK-6100 Haderslev

Tlf.: 0045 7453 24Lr

Kasserer / Treasurer
Jens Christensen

Hiort Lorenzensvej 54
DK-6100 Haderslev

T l f . ;0045 745235a7

Sekretar
/ S€cretarv

Hans Egon Lorenzen
Al l69ade 43

DK-6500 Vojens
Tlf.: 0045 7454 2606

Beswr€lsesmedl,
/ Committee member

Romania-section
Arne Lorenzen
Vesterkobbel 6

Kegnas
DK-6470 Sydals

Tff.: 0045 7440 5247
Mob.: 0045 40A6 5247

Fax: 0045 7440 5366

Bestvrelsesmedl.
/ Commiftee member

Bjarne Boddum
Lokkeled I

DK-6100 Haderslev
Tlf.: 0045 7458 2477

Mob. :0045 20452972

Bestvrelsesmedl.
/ Committee member

Peter Pihl
Ringgade 196 st. th

DK-6400 Sonderborg
Tlf.: 0045 7440 5457

Det skal bemerkes at der er foretaget nogle fA andringer i kontoplanen i 2Ot4. Der er oprettet en
konto: "M0deudgifter". Der er nedlagt en af to bankkonti, seledes at vi nu kun har 6n bankkonto, nemlig
den gamle girokonto, der nu ogsi har funttion som nemkonto. Dette for at spare gebynr.
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OSTEUROPIEISK B@RNEHJIELP - EECA - HJIELPER BORN, SYGE OG IELDRE I OSTEUROPA.
FORENINGEN HAR AFDELINGER I  HADERSLEV OG SONDERBORG.

kr. 16.850,00
kr. 21.000,00
kr.
kr. 7.560,00
k r .57 .4 I3 ,3L
kr.
kr. 260,00
kr. 103.083,31

kr. 1.645,50
kr. 554,80
kr.
kr. 1.839,00
kr. 694,28
kr. 1.759,14
kr. 320,00
kr. 1.005,50
kr. 2.105,88
kr. 780,00
kr. 2.985,86
kr. 7.027,15
kr. 881,95
kr. 5.650,00
kr. 130,00
kr. 42.000,00
kr. 50.625,00
kr. 1.525,00
kr. 250,00
kr. 115.874,06 kr. 103.083,31

kr. 12.790,75

kr. I kr. 1

2013

kr. 76.725,00
kr. 66.085,00
kr.
kr. 16.905,00
kr. 49.022,18
kr. 2,74
kr. 220,00

kr. 148.959,92

kr. 965,00
kr. 462,75
kr. 5.714,00
kr. 1.813,00
kr. 685,19
kr. 515,61
kr.
kr. 1.005,50
kr. 7.674,69
kr. 986,00
kr. 3.671,09
kr. 633,50
kr. 708,65
kr. 5.650,00
kr. 128,92
kr. 52.673,00
kr. 50.625,00
kr.

kr. 127.912,90 kr. 1t18.959,92
kr. 21.047,O2

kr. 148.959,92 kr. 148.959,92

Jens Christen



Den uafhangige revisors erklaring

Til generalforsamlingen i Osteuropaisk Bornehjalp

Vi har revideret Arsregnskabet for @steuropaisk Bornehjalp for regnskabsAret 1. januar 2014 - 31. de-
cember 2014, der omfatter resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabs-
praksis.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med god regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet pA grundlag af vores revision. Vi har udfort
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlegger og udforer revisionen for at
opni hoj grad af sikkerhed for, om Srsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnA revisionsbevis for belob og oplysninger i
Arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for vesentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et Arsregnskab, der
giver et retvisende billede. FormAlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede presentation af Arsregnskabet

Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsSret 1.
januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Skarbek, den 4. marts 2015

RSM plus P/S
statsautoriserede revisorer
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Allan Hess Andersen
Statsautoriseret revisor

Storegade 45A, 6780 Skerbek
Tlf.: (+45) 7475 1800, Far (+45) 7475 1348
e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk
CVR-nr. 34713022 (Hjemsted: K0benhdvn)

RSM plus PiS, statsautoriserede revisorer
Afdelinger i:
Aalborg, Holstebro, Kolding.
Kobenhavn, 0dense, Skerbak,
Vordingborg og Aarhus

RSM plus er et selvstendigt medlem af
RSM International, en uafhengig kede
af selvstendige revisions- og konsulentfirmaer
med kontorer i mere end 100 lande



RSM Plus

Anvendt reg nskabspraksis

Arsrapporten for @steuropaisk Bornehjalp for 2014 er aflagt i overensstemmetse med god
regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uendret iforhold til sidste ar.

Generelt om indregning og miling
I resultatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
verdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgorelien indregnes tigeledes alleomkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflydeforeningen, og aktivets vardi kan miles p6lideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige akonomiske fordele vil fragAforeningen, og forpligtelsens vardi kan m€les pAlideligi.

Ved forste indregning mAles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende mAles aktiver ogforpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgorelsen

Indtagter
Kontingenter
Kontingenter indtegtsfores i det regnskabsAr, hvor de forfalder.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution og administration.

Finansielle poster
Finansielle indtagter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belsb, der vedrorerregnskabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og -omiostninger.


