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6steurooaisk Bornehielp

INDTAGTER

Kontingenter

Pengegaver

Gaver fra fonde 2012

Missionsfonden

TFAK - kulturstyrelsen

Renteindtagter

@vrige indtagter

Total

UDGIFTER

Gebyrer bank

Kontorhold

Administrative anskaffelser

Arbejdsskadeforsikrin g

Erhvervsa nsvarforsi kri ng

Rejseforsikring GAUDA

Forsikringer 20L2

Hjemmeside

Tryksager

Porto

Intern Transport

Forplejning lassemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trai ler

Transportudgifter til Letland

Transportudgifter t i l  Rumaenien

Transport begge lande 20L2

Diverse 20L2

Total

Overskud

Total

BALANCE

Girokonto Danske Bank

Nemkonto Danske Bank

Kassebeholdning

Tilgodehavende kontingenter

Total altiver ved lrets udgang

Netto aktiver Srets begyndelse

Resultat

Total
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Det skal bemerkes at der er foretaget nogle fa endringer i kontoplanen i 2013. F.eks. er der nu lavet en
konto ti l  hvert medlem, der efter generalforsamlingen debiteres med det vedtagne kontingent. Hvis et

Peter Pihl

OSTEUROPEISK BORNEHJIELP - EECA - HJELPER BORN, SYGE OG IELDRE i @STEUROPA
FORENINGEN HAR AFDELINGER I  HADERSLEV OG SONDERBORG.
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Den uafhangige revisors erklaring

Til generalforsamlingen i 6steuropaisk Bornehjalp

Vi har revideret Arsregnskabet for @steuropeisk Bornehjalp for regnskabsAret 1. januar 2013 - 31. de-
cember 2013, der omfatter resultatopgorelse og balance. Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabs-
praksis.

Ledelsens ansvar for irsreg nskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Arsregnskab, 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 Arsregnskabet pA grundlag af vores revision. Vi har udtart
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk
revisorlovgivning. Dette krever, at vi overholder etiske krav samt planlagger og udforer revisionen for at
opni hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesentlig 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 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. FormAlet 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 regnskabsmassige skon er rimelige samt den samlede presentation af irsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsAret 1.
januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med god regnskabspraksis.

Skarbek, den 10. marts 2014

RSM plus P/S
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for @steuropaisk Bornehjelp for 2013 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uandret iforhold til sidste Ar.

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

Aktiver indregnes i balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets verdi kan miles pAlideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, n6r det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil frag6
foreningen, og forpligtelsens verdi kan mAles pAlideligt.

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

Resultatopgorelsen

Indtagter
Kontingenter
Kontingenter indtegtsfores i det regnskabsir, 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 belob, der vedrorer
regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtagter og -omkostninger.


