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INDTAGTER

Kontingenter

Pengegaver

Fondsmidler

Missionsfonden

TFAK - kulturstyrelsen

Renteindtagter

Qvrige indtagter

Total

UDGIFTER

Gebyrer bank

Kontorhold

Administrative anskaffelser

Arbejdsska deforsi kri ng

Erhvervsansvarforsikring

Rejseforsikring GAUDA

M0deudgifter

Hjemmeside

Tryksager

Porto

Intern Transport

Forplejning lessemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trailer

Reparationer

Tra nsportudgifter til Letland

Transportudgifter ti I Rumen ien

Tilskud til rejser

Humanitare gaver

Kontingenter afskrevet

Andre udgifter

Total

Overskud/Underskud

Total

BAI"ANCE VED ARETS UDGANG

Girokonto Danske Bank

Nemkonto Danske Bank

Kassebeholdning

Tilgodehavende kontingenter

Total aktiver ved Srets udgang

Netto aktiver Srets begyndelse

Resultat

Total

kr. 1.265,00

kr. 185.646,75 kr.

kr. 1.860,00
kr. 702,37
kr. 940,23

kr. 1.005,50
kr. 2.664,63
kr. 750,00
kr. 3.667,40
kr. L.007,45
kr. 476,50
kr. 5.550,00
kr. 4.634,56
kr. 218,00
kr. 28.000,00
kr. 22.500,00
kr. 5.790,12
kr. 528,00
kr. 1.975,00
kr. 558,00
kr. U.192,76 kr.
kr. 101.453,99 kr.

kr. 15.375,00
kr. 121.900,00
kr. 21.800,00
kr. 6.030,00
kr. 20.54I,75
kr.
kr.
kr. 185.646,75

t85.il6,75_

185.646,75

kr. 16.850,00
kr. 21.000,00
kr.
kr. 7.560,00
kr. 57.413,31
kr.
kr. 260,00
kr. 103.083,31

kr. 1.646,50
kr. 554,80
kr.
kr. 1.839,00
kr. 694,28
kr. L.759,L4
kr. 320,00
kr. 1.005,50
kr. 2.L05,88
kr. 780,00
kr. 2.985,86
kr. 1.021,15
kr. 881,95
kr. 5.550,00
kr. 130,00

kr. 42.000,00
kr. 50.625,00

kr.
kr. 1.525,00
kr. 250,00
kr. 115.874,O6 kr. 103.083,31

kr. t2.79O,75

kr. 115.874,05 kr. 115

kr. 185.527,69
kr.
kr.
kr. 2.400,00
kr. L87.927,69

kr. - kr. 86,473,70
kr. - kr. 101.453,99

kr. 187.927,69 kr. !87,927,69

Haderslev, Sgnderborg
den 10. ianuar 2015

@STEUROPAISK BoRNEHJIELP - EECA - HJIELPER BORN, SYGE OG IELDRE I OSTEUROPA.
FORENINGEN HAR AFDELINGER I  HADERSLEV OG SONDERBORG,

kr. 83.198,70
kr.
kr.
kr. 3.275,00
kr. 86.473,70

kr. t2.790,75
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Den uafhangige revisors erklaring

Til generalforsamlingen i Osteuropaisk Bornehjalp

Vi har revideret Arsregnskabet for @steuropaisk Bornehj€lp for regnskabsAret 1. januar 2015 - 31. de-
cember 2015, der omfatter resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabs-
praksis.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om irsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfsrt
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette kraver, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udfarer revisionen for at
opnA hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vasentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opn6 revisionsbevis for belob og oplysninger i
Arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for vasentlig 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 irsregnskab, der
giver et refuisende billede. FormAlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
standighederne, 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 prasentation af irsregnskabet.

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 stil l ing pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 1.
januar 2015 - 31 . december 2015 i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Skerbak. den 5. februar 2016
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Anvendt reg nskabspra ksis

Arsrapporten for Osteuropaisk Bornehjalp for 2015 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uendret iforhold til sidste 6r.

Generelt om indregning og miling
I resultatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
vardireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgarelien indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktlvets vardi kan mAles pilideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil frag6
foreningen, og forpligtelsens vardi kan males palideligt.

Ved forste indregning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende m6les aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor

Resultatopgorelsen

Indtagter
Kontingenter
Kontingenter indtagtsfores i det regnskabsir, hvor de forfalder.

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

Finansielle poster
Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedrorer
regnskabsiret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og -omkostninger.
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Ledelsens regnakabserklaring for regnskabsaret 2015

Denne regnskabserklaring er afgivet i forbindelse med Deres revision af Arsregnskabet for Osteuropaisk
Bornehjelp for regnskabsAret 1. januar 2015 - 31. december 2015, med det formal at udtrykke en konktusion
om, hvorvidt 6rsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Arsregnskabet udviser et resultat pa kt. 101.454, totale aKiver pa kr. 187.928 og en egenkapital pec. ft7.928.

Erkleringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de foresporgsler,
som vi har anset for nodvendige med henblik pa at opnA kendskab til nedenstgende forhold.

Arsregnskabet:

1. At vi har stil let alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til r6dighed.

2. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som Arsregnskabsloven
eller oplysning om, er blevet reguleret el ler oplyst.

krever regulering af

3. At foreningen har opfyldt alle indgiede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have vesentlig
indvirkning pa &rsregnskabet.

4. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhorer foreningen og er forsvarligt ver-
diansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrakkelige til at dakke den risiko, der hviler pA
aktiverne, samt at aktiverne ikke er pantsat, beheftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det
i irsregnskabet anf arte.

5. At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der pihviler foreningen, er indregnet eller oplyst
i irsregnskabet, samt at disse er forsvarligt opgjort.

6. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller
eventualforpligtelser sisom pensions-, kautions- og garanti forpligtelser samt andre okonomiske forplig-
telser, ud over de i Arsregnskabet anforte, som vasentligt vil kunne pAvirke bedommelsen af foreningens
finansiel le st i l l ing.

Afgivet information til brug for revisionen af irsregnskabet 2o1s:

1. Vi har givet Dem.
o adg?ng til al information s6som regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er

bekendt med er relevant for udarbejdelsen af Arsregnskabet.
o yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet os om, og
. ubegranset adgang til personer i virksomheden, som De har fundet det nsdvendigt at indhente

revisionsbevis fra.

Alle transaktioner er blevet registreret i bogforingen og er afspejlet i regnskabet

Vi har oplyst Dem om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde vesentlig
fejlinformation som falge af besvigelser.

Vi har oplyst Dem om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi

2.

3

4 .



5.

6 .

7 .

er bekendt med, og som pAvirker virksomheden og involverer:
o ledelsen
o medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
o andre personer, hvor besvigelser kunne have en vasentlig indvirkning pi irsregnskabet.

Vi har oplyst Dem om al information i relation til pAst€rede eller formodede besvigelser, som pAvirker
virksomhedens irsregnskab, og som vi har fiet oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller
andre.

Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfalde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og ovrig regulering, hvis indvirkning bar overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.

At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden premie er betalt, og at foreningen os bekendt har
tegnet forsikringer i et s6dant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrakkeligt
forsikringsdekket i skadesituationer.

Bestyrelsen den (2tl 2o1o

l'/tuz
Arne Lorenzen

qffi?u
Peter Pihl

Hans Egon Lorenzen

Christensen


