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INDTEGTER

Kontingenter

Pengegaver

Fondsmidler

Missionsfonden

TFAK - kulturstyrelsen

Andre transporttilskud

Renteindtegter

@vrige indtegter

Total

UDGIFTER

Gebyrer bank

Kontorhold

Administrative anskaffelser

Arbej dsskadeforsi kri n g

Erhvervsansva rf orsi kri ng

Rejseforsiking GAUDA

MOdeudgifter

Hjemmeside

Tryksager

Porto

Intern Transport

Forplej ning laessemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trailer

Reparationer

Transportudgift er til Letland

Transportudgifter til Rumanien

Tilskud til rejser

Humanitere gaver

Kontingenter afskrevet

Andre udgifter

Total

Overskud/Underskud

Total

BALANCE VED ARETS UDGANG

Girokonto Danske Bank

Nemkonto Danske Bank

Kassebeholdning

Tilgodehavende kontingenter

Total aktiver ved 6rets udgang

Netto aktiver 6rets begyndelse

Resultat

Total
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Den uafhangige revisors pitegning

Til generalforcamlingen i @steuropaisk Bornehjalp

Konklusion
Vi har revideret Arsregnskabet for @steuropaisk Bornehjelp for regnskabsAret 01.01 - 31.12.16, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter god
regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 .12.16 samt af resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 01.01.16 -
31.12.16 i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere beskrevet i
revisionspAtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Arsregnskabet". Vi er uafhangige af
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (selskab etiske regler) og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnfrede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

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

Ved udarbejdelsen af Arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsatte
driften, at oplyse om forhold vedrsrende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
irsregnskabet pA grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette.

Revirsors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores mAl er at opnA hoj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden vasentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspAtegning med en
konklusion. Haj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
geldende i Danmark, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, nAr s6dan findes. Fejlinformationer kan
opst& som lalge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pi de okonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne traffer pA grundlag af Arsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skeosis under revisionen. Herudover:
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Den uafhangige revisors pitegning

- ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pA disse risici samt
opnir revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage vesentlig fejlinformation forArsaget af besvigelser er hojere end ved vesentlig
fejlinformation forArsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.

- OpnAr vi forst6else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om de
regnskabsmessige skan og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Arsregnskabet pA grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pi grundlag af det opnAede revisionsbevis er vesentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsette
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp6tegning gore
opmerksom pA oplysninger herom i Arsregnskabet eller, hvis sAdanne oplysninger ikke er tilstrakkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pA det revisionsbevis, der er opnAet frem til
datoen for vores revisionspAtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at foreningen
ikke lengere kan fortsatte driften.

- Tager vi stilling til den samlede prasentation, struktur og indhold af irsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om irsregnskabet afspejler de underliggendende transaktioner og begivenheder
pi en sAdan mide, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den overse ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmessige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Skerbek, den 8. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret revisionpartnerselskab

CVR-nr. 32895468

statsautoriseret revisor



Anvendt reg nskabspraksis

H:m$-:?j 
@steuropeisk Bornehjalp ror 2016 er aftast i overensstemmetse med god

Den anvendte regnskabspraksis er uandret iforhold tilsidste ar.

Generelt om indregning og miling
I resultatopgorelsen 

-. indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnesvardireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I i".rtt"topgrrelsen indregnes tigeledes alleom kostn inger, heru nder afskrivn in ger og nedskrivn-in ger.

Aktiver indregnes i balancen, n6r det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflydeforeningen, og aktivets vardi kan mAles p6lideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er_sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil frag6foreningen, og forpligtelsens vardi kan mAles pAlideligi.

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfalgende miles aktiver ogforpligtelser som beskrevet for hver enkertiegnskabspost nedenfor.

Resultatopgorelsen

Indtagter
Kontingenter
Kontingenter indtagtsfores 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 vedrorerregnskabsaret. Finansieile poster omfltter renteindtagter og _omiostninger.
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Led elsen s reg nskabse rklaring for nrgnska bsiret 201 6

Denne regnskabserklaring er afgivet i forbindelse med Deres revbion af irsregnskabet for Osteuropeisk
Bornehjelp for regnskabsdret 1. januar 2016 * 31. december 2016, med det formil at udtrykke en konklusion
om, hvorvidt drsregnskabet giver et refuisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik.

A,rsregnskabet udviser et resultat pi kr. -40.01 1, totale aktiver phkr.147.916 og en egenkapital p6 kr. 147.916.

Erkleringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de foresporgsler,
som vi har anset for nsdvendige med henblik pd at opni kendskab til nedenstaende forhold.

Arsregnskabet:

'l. At vi har stillet aft regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til 16dighed.

2. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som irsregnskabsloven kraver regulering af
eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

3. At foreningen har opffdt alle indg6ede kontakter, som ved manglende opffldelse kan have vasentig
in dvirknin g pii iirsregnskabet.

4. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhsrer foreningen og er forsvarligt var-
diansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrakkelige til at dakke den risiko, der hviler pA
aktiverne, samt at aktiverne ikke er pantsat, behaftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det
i drsregnskabet anfgrte.

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

6. At der ikke er verserende eller truende erstahingskrav, rebsager, skattesager mv. eller
eventualforpligtelser s6som pensions-, kautions- og garanti forpligitelser samt andre okonomiske forplig-
telser, ud over de i 6rsregnskabet anfsrte, som \rasenAigt vil kunne pivirke bedommelsen af foreningens
finansielle stil l ing.

Afgivet information til brug for revisbnen af ircrcgnskabet 2016:

1. M har givet Dem:
. adgang til al information sisom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er

bekendt med er relevant for udarbejdelsen af 6rsregnskabet.
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 nsdvendigit at indhente

revisionsbevis fra.

2. Alle transaklioner er blevet regisberet i bogforingen og er afspejlet i regnskabet

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

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



5.

6.

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

Vi har oplyst Dem om al information i relation til p6stAede eller formodede besvigelser, som pAvirker
virksomhedens Arsregnskab, og som vi har fAet oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller
andre.

Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfelde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og ovrig regulering, hvis indvirkning bor 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 oen $ t' lrzott
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Arne Lorenzen
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Peter Pihl

Hans Friis Petersen


