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INDTEGTER

L7.L25,OO
21.258,20
4.000,00
8.750,00
2I.15r,51
1.500,00

Kontingenter
Pengegaver
Fondsmidler
Missionsfonden
TFAK- kulturstyrelsen
Andretransporttilskud

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Renteindtegter
@vrigeindtegter
Total

357,00
74.L41,71

15.375,00
121.900,00
21.800,00
6.030,00
2O.54I,75

185.646,75

UDGIFTER

864,00

Gebyrerbank
Kontorhold

99,00
1.930,00
77L,47
r.273,)O

Administrativeanskaffelser
Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsansva
rf orsikring
Rejseforsiking GAUDA
MOdeudgifter

993,00
3.449,7s
874,95
4.323,L9
931,50
2.06094
6.150,00
to.4t7,M

Hjemmeside
Tryksager
Porto
InternTransport
Forplejning laessemandskab
Lagermateriale
Lagerleje
Trailer
Reparationer

29.400,O0
47.500;00

Transportudgift
er til Letland
Transportudgiftertil Rumanien
Tilskudtil rejser
Humaniteregaver

2.650,0;
s8440

Kontingenterafskrevet
Andre udgifter
Total

kr.

Overskud/Underskud
Total

BALANCEVEDARETSUDGANG
GirokontoDanskeBank

LL4.152,&

-

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

t44.7L6,5G

Resultat

kr.

40.011,13

Total

kr.

NemkontoDanskeBank
Kassebeholdning
Tilgodehavende
kontingenter
Total aktiver ved 6rets udgang

kr.
kr.

40.011,13

187.921,

kr.

t87.927,69

kr.

t87.927

(
Hans Friis Petersen

185.646,75
185.646,75

kr. 185.527,69
kr.
kr.
kr.
2.400,00
kr. t87.927,69

3.200,00
147.9L6,56

Netto aktiver 6rets begyndelse

kr.
1.265,00
kr.
kr.
kr.
1.860,00
kr.
702,37
kr.
940,23
kr.
kr.
1.005,50
kr.
2.664,63
kr.
75O,OO
kr.
3.667,40
kr.
1.OO7,45
kr.
476,50
kr.
5.650,00
kr.
4.634,56
kr.
218,00
kr.
28.000,00
kr.
22.500,00
kr.
5.79O,L2
kr.
528,00
kr.
1.975,00
kr.
558,00
kr.
U.192,76 kr.
kr. 101.453,99 kr.
kr. 185.64,6,75 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr. L87.927,69 kr.
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86.473,70
101.453,99
187.927,69
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Den uafhangige revisorspitegning

Til generalforcamlingen
i @steuropaiskBornehjalp
Konklusion
Vi har revideretArsregnskabet
for @steuropaisk
Bornehjelpfor regnskabsAret
01.01- 31.12.16,der
omfatteranvendtregnskabspraksis,
resultatopgorelse
og balance.Arsregnskabet
udarbejdesefter god
regnskabspraksis.
Det er voresopfattelse,at irsregnskabetgiver et retvisendebilledeaf foreningensaktiver,passiverog
finansielle
stillingpr. 31.12.16samt af resultataf foreningens
for regnskabsiret
aktiviteter
01.01.1631.12.16
i overensstemmelse
medgodregnskabspraksis.
Grundlagfor konklusion
Vi har udfortvoresrevisioni overensstemmelse
medinternationale
standarder
om revisionog de yderligere
krav,der er geldendei Danmark.
Voresansvarifolgedissestandarder
i
og kraver narmerebeskrevet
revisionspAtegningens
afsnit "Revisorsansvar for revisionenaf Arsregnskabet".
Vi er uafhangigeaf
foreningeni overensstemmelse
med internationale
etiskereglerfor revisorer(selskabetiskeregler)og de
yderligere
krav,derer geldendei Danmark,
ligesomvi haropfyldtvoresovrigeetiskeforpligtelser
i henhold
til dissereglerog krav.Deter voresopfattelse,
at det opnfrederevisionsbevis
er tilstrakkeligtog egnetsom
grundlag
for voreskonklusion.
Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsenhar ansvaretfor udarbejdelsen
af et Arsregnskab,
der giver et retvisendebillede i
overensstemmelse
med god regnskabspraksis.
Ledelsenhar endvidereansvaretfor den internekontrol,
som ledelsenanserfor nodvendigfor at udarbejdeet Arsregnskabs
udenvasentligfejlinformation,
uanset
om denneskyldesbesvigelser
ellerfejl.
Ved udarbejdelsen
af Arsregnskabet
er ledelsenansvarligfor at vurdereselskabetsevne til at fortsatte
driften, at oplyse om forhold vedrsrendefortsat drift, hvor dette er relevant,samt at udarbejde
pAgrundlag
irsregnskabet
af regnskabsprincippet
om fortsatdrift,medmindre
ledelsen
entenhartil hensigt
foreningen,
at likvidere
indstille
driftenellerikkeharandetrealistisk
alternativ
endat goredette.
Revirsors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores mAl er at opnA hoj grad af sikkerhedfor, om Arsregnskabet
som helheder uden vasentlig
fejlinformation,
uansetom denneskyldesbesvigelser
ellerfejl,og at afgiveen revisionspAtegning
meden
konklusion.
Haj gradaf sikkerhed
er et hojtniveauaf sikkerhed,
mener ikkeen garantifor,at en revision,
der udforesi overensstemmelse
med internationale
standarder
om revisionog de yderligerekrav,der er
geldendei Danmark,altidvil afdekkevesentligfejlinformation,
nArs6danfindes.Fejlinformationer
kan
opst&som lalge af besvigelser
ellerfejl og kan betragtessom vasentlige,hvis det med rimelighedkan
forventes,at de enkeltviseller samlet har indflydelsepi de okonomiskebeslutninger,
som
regnskabsbrugerne
trafferpAgrundlag
af Arsregnskabet.
Som led i en revision,
der udforesi overensstemmelse
med internationale
standarder
om revisionog de
yderligere
professionel
krav,der er galdendei Danmark,foretager
vi fagligevurderinger
og opretholder
skeosisunderrevisionen.
Herudover:
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Den uafhangige revisorspitegning

- ldentificererog vurderervi risikoenfor vasentlig fejlinformation
i Arsregnskabet,
uanset om denne
skyldesbesvigelser
ellerfejl, udformerog udforerrevisionshandlinger
som reaktionpA disserisicisamt
opnir revisionsbevis,
der er tilstrekkeligt
og egnettil at dannegrundlag
for voreskonklusion.
Risikoen
for
ikke at opdage vesentlig fejlinformationforArsagetaf besvigelserer hojere end ved vesentlig
fejlinformation
forArsaget
af fejl,idetbesvigelser
kan omfattesammensvergelser,
dokumentfalsk,
bevidste
udeladelser,
vildledning
ellertilsidesattelse
af internkontrol.
- OpnAr vi forst6elseaf den interne kontrol med relevansfor revisionenfor at kunne udforme
revisionshandlinger,
der er passendeefter omstendighederne,
men ikke for at kunne udtrykkeen
konklusion
om effektiviteten
af foreningens
internekontrol.
- Tagervi stillingtil, om den regnskabspraksis,
som er anvendtaf ledelsen,
er passendesamt om de
regnskabsmessige
skanog tilknyttede
oplysninger,
somledelsen
harudarbejdet,
er rimelige.
- Konkluderer
vi, om ledelsensudarbejdelse
pA grundlagaf regnskabsprincippet
af Arsregnskabet
om
fortsatdrifter passende,
samtom der pi grundlag
af detopnAede
revisionsbevis
er vesentligusikkerhed
forbundetmedbegivenheder
ellerforhold,der kanskabebetydelig
tvivlom foreningens
evnetil at fortsette
driften.Hvisvi konkluderer,
at der er en vasentligusikkerhed,
skal vi i voresrevisionsp6tegning
gore
opmerksompA oplysninger
heromi Arsregnskabet
eller,hvissAdanneoplysninger
ikkeer tilstrakkelige,
modificerevores konklusion.
Vores konklusioner baseretpA det revisionsbevis,
der er opnAetfrem til
datoenfor voresrevisionspAtegning.
Fremtidige
begivenheder
ellerforholdkandogmedfore,at foreningen
ikkelengerekanfortsattedriften.
- Tager vi stillingtil den samledeprasentation,strukturog indholdaf irsregnskabet,herunder
noteoplysningerne,
samtom irsregnskabet
afspejler
de underliggendende
transaktioner
og begivenheder
pi en sAdanmide, at dergiveset retvisende
billedeheraf.
Vi kommunikerer
med den overseledelseom blandtandetdet planlagte
omfangog den tidsmessige
placeringaf revisionensamt betydeligerevisionsmassige
observationer,
herundereventuellebetydelige
mangleri internkontrol,
somvi identificerer
underrevisionen.

Skerbek, den8. marts2017
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Anvendtregnskabspraksis
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@steuropeiskBornehjalp ror 2016 er aftast i
overensstemmetse
med god

Denanvendte
regnskabspraksis
er uandretiforholdtilsidstear.
Genereltom indregningog miling
I resultatopgorelsen
indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes,
-.
herunder indregnes
vardireguleringer
af finansielleaktiverog forpligtelser.
I i".rtt"topgrrelsen indregnestigeledesalle
omkostninger,herunderafskrivn
ingerog nedskrivn-in
ger.
Aktiver indregnesi balancen,n6r det er sandsynligt,
at fremtidigeokonomiskefordele vil tilflyde
foreningen,
og aktivetsvardi kanmAlesp6lideligt.
Forpligtelser
indregnesi balancen,
nar det er_sandsynligt,
at fremtidige
okonomiske
fordelevil frag6
foreningen,
og forpligtelsens
vardi kanmAlespAlideligi.
Ved forste indregningmales aktiver og forpligtelser
til kostpris.Efterfalgendemiles aktiver og
forpligtelser
som beskrevet
for hverenkertiegnskabspost
nedenfor.
Resultatopgorelsen
Indtagter
Kontingenter
Kontingenter
indtagtsforesi det regnskabsAr,
hvorde forfalder.
Andre eksterneomkostninger
Andreeksterne
omkostninger
omfatter
omkostninger
til distribution
og

administration.

Finansielleposter
Finansielle
indtagterog omkostninger
indregnesi resultatopgorelsen
med de belsb, der vedrorer
regnskabsaret.
Finansieile
posteromfltterrenteindtagter
og _omiostninger.

Beierholm
Statsautoriseretrevisionsparherselskab
Storegade45A
6780 Skaerbek

Ledelsens regnskabse rklaring for nrgnska bsiret 2016
Denne regnskabserklaring er afgivet i forbindelse med Deres revbion af irsregnskabet for Osteuropeisk
Bornehjelp for regnskabsdret1. januar2016 * 31. december2016,med det formil at udtrykkeen konklusion
giveret refuisendebilledei overensstemmelse
med god regnskabsskik.
om, hvorvidtdrsregnskabet
A,rsregnskabet
udviseret resultatpi kr. -40.011, totaleaktiverphkr.147.916og en egenkapitalp6 kr. 147.916.
Erkleringener afgiveteftervoresbedsteviden og overbevisning,
og efterat vi har foretagetde foresporgsler,
som vi har ansetfor nsdvendigemed henblikpd at opni kendskabtil nedenstaendeforhold.
Arsregnskabet:
'l. At vi har stilletaft regnskabsmateriale
og underliggende
dokumentation
til 16dighed.
2. Alle begivenheder,der er indtruffetefter balancedagen,og som irsregnskabslovenkraver reguleringaf
eller oplysningom, er blevetreguleretelleroplyst.
3. At foreningenhar opffdt alle indg6edekontakter, som ved manglendeopffldelsekan have vasentig
indvirkning pii iirsregnskabet.
4. At samtligeaktiverer indregneti balancen,at disseer til stede,tilhsrerforeningenog er forsvarligtvardiansat,herunderat foretagnenedskrivninger
mv. er tilstrakkeligetil at dakke den risiko,der hvilerpA
aktiverne,samt at aktiverneikke er pantsat,behaftet med ejendomsforbeholdeller lignendeud over det
i drsregnskabet
anfgrte.
5. At samtligeaktuelleforpligtelserog eventualforpligtelser,
der pdhvilerforeningen,er indregnetelleroplyst
i drsregnskabet,
samt at disseer forsvarligtopgjort.
6. At der ikke er verserende eller truende erstahingskrav, rebsager, skattesager mv. eller
eventualforpligtelser
s6som pensions-,kautions-og garantiforpligitelsersamt andre okonomiskeforpligtelser,ud overde i 6rsregnskabet
anfsrte,som \rasenAigtvil kunnepivirke bedommelsenaf foreningens
finansielle
stilling.

Afgivet information til brug for revisbnen af ircrcgnskabet 2016:
1. M har givetDem:
. adgangtil al informationsisom regnskabsmateriale
og dokumentation
samt andreforhold,som vi er
bekendtmed er relevantfor udarbejdelsenaf 6rsregnskabet.
o yderligereinformationtil brug for revisionen,som De har anmodetos om, og
. ubegranset adgangtil personeri virksomheden,som De har fundet det nsdvendigitat indhente
revisionsbevis
fra.
2. Alle transaklionerer blevet regisbereti bogforingenog er afspejleti regnskabet
3. M har oplystDem om resultatetaf voresvurderingaf risikoenfor, at regnskabetkan indeholdevesentlig
fejlinformation
som tolge af besvigelser.
4. Vi har oplystDem om al informationi forbindelsemed besvigelsereller mistankeom besvigelser,som vi

er bekendtmed,og sompavirker
virksomheden
og involverer:
. ledelsen
o medarbejdere,
derharbetydelige
rolleri internkontrol,
eller
o andrepersoner,
pAArsregnskabet.
hvorbesvigelser
kunnehaveen vasentligindvirkning
i relationtil p6stAede
5 . Vi haroplystDemom al information
ellerformodede
besvigelser,
som pAvirker
virksomhedens
Arsregnskab,
og somvi harfAetoplystaf medarbejdere,
tidligere
medarbejdere
eller
andre.
6 . Vi haroplystDemom allekendtetilfeldeaf manglende
ellerformodet
manglende
overholdelse
af love

og ovrigregulering,
hvisindvirkning
borovervejes
vedudarbejdelse
af regnskabet.
premieer betalt,og at foreningen
At allelovpligtige
forsikringer
er tegnet,at forfalden
os bekendthar
i et s6dantomfang,at foreningens
tegnetforsikringer
aktiverog helevirksomhed
er tilstrakkeligt
forsikringsdekket
i skadesituationer.
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