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,00
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4.998,00

9.O2O,34
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5.650,00
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40.500.00

Formand / Chairffin
Bent BrEnning

Langelandsvej 232
DK-6100 Haderslev

Tlf.: 0045 7452 9986
Mob. :0045 29863572

l{astformand
,/ Oeoutv chrlrman

Latvl!{cctlon
Kurt Hansen

G6skargade 21
DK-6100 Haderslev

Tff.: 0045 7453 24LL

Kasrer / Treasurur
Vakant

$BGSFE

kr. 74.71O,L9 kr.

39.249.70 kr.

113.959,89

.lens Christensen
Hiort Lorenzenwej 54

DK-6100 Haderslev
Tlf.: 0045 7452 3587

Mob.: 0045 2L47 4133

ee3tvralgGsitCdl.
rccEElltag.llsEDel

RominlN*Gctlon
Ame Lorenzen

vesterkobbel 6
Kegnas

DK-6470 Sydals
Tff.: 0045 7440 5247

Mob.: 0045 4086 5247
Fax: 0045 7440 5366

Eestyrek6mcdl.
/ comnitte m€mber

BJame Boddum
Lokkeled 8

DK-61o0 Haderslev
Tff.: 0045 7458 2477

Mob.: 0045 2045 2972

Resultat 2012 (overskud)

kr. 113.959.89 kr. 113.959.89

BAIS?{CE 31.12.2012

Kasse - kasserer

Danske Bank (giro)

Danske Bank Haderslev

kr.

kr.

692,00

29.4L3,75

kr. 48.121.68

Aktiver 31.12.2012 kr. 78.217.43

GELDSPOSTER 31.12.2012 :

FORMUE 31.12.2012:
Formue L.I-2Ot2
Resultat 2012

kr. 0,00

78.2L7.43

Peter Pihl
stnderbygade 31

DK-6470 Sydals
Tlf.: 0045 7440 5457

kr.
kr.

38.967,73

39.249.70 kr.
Passiver 3I.12.2OI2 Kr. 78.2L7.43 kr. 78.2L7.43

Haderslw. den 29. Januar 2013

Peter Pihl

/ / //h,{fu1- ( / ,-
Kurt Hanse^ 

V 
Arne Lorenzen

&M. qWfw
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Sidc 1 af I



Den uafhengige revisors erklaring

Ti l  general forsamlingen i  Osteuropaisk Bornehjalp

Vi har revideret Arsregnskabet for Osteuropeisk Bornehjelp for regnskabsiret 1.  januar 2012 - 3 '1.  de-
cember 2012, der omfatter resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabs-
oraksis.

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 nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Srsregnskabet pi grundlag af vores revision. Vi har udfart
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at
opn6 hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belob og oplysninger i
i rsregnskabet.  De valgte revisionshandl inger afhenger af revisors vurdering, herunder vurdering af r is ic i
for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et Arsregnskab,
der giver et retvisende billede. Form6let hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstandighederne, 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 ledel-
sens regnskabsmessige skon er rimelige samt den samlede presentation af 6rsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning t i l  forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
f inansiel le st i l l ing pr.  31. december 2012 samt af resultatet af  foreningens akt iv i teter for regnskabs6ret 1.
januar 2012 - 31 . december 2012 i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Skarbek, den 18. februar 2013

RSM plus P/S

RSM plus P/S, statsautoriserede revisorer

Afdel inger i :
Aalborg, Holstebro, Kolding,
Kobenhavn, 0dense, Skarbek,
Vordingborg og Aarhus

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

RSM plus er et selvstendigt medlem af
RSM Internatlonal, en uafhenqig kade
af selvstandige revisions- og konsulentf i rmaer
med kontorer i  mere end i00 lande


