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Referat fra Generalforsamling i Østeuropæisk Børnehjælp, 

torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 på aktivitetshuset "Bispen", 

Haderslev. 
 

 

I henhold til foreningens vedtægter, § 10, afholdes generalforsamling med 

følgende punkter på dagsordenen: 

 

0. Indledning og velkomst ved formanden. Der var i alt 17 personer 
til stede. Forsamlingen indledte med at synge: Når vinteren 
rinder. 

1. Valg af dirigent og referent. 

• Som dirigent blev Bjarne Boddum valgt  
og som referent Jens Christensen. 

• Dirigenten kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold 
til vedtægterne. 

2. Formand aflægger beretning og bestyrelsesmedlemmerne Hans 
Friis Petersen og Arne Lorenzen aflægger delberetning om hhv. 
Letland og Rumænien. 

• Delberetningerne vedhæftes som bilag. 

• Beretningerne blev godkendt. 

3. Kasserer forelægger det reviderede regnskab. 

• Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag. 

• Der var ikke indkommet forslag. 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent. 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket 
blev godkendt af forsamlingen. 

6. Valg iflg. §8 i vedtægterne 

▪ 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal, hvilket betyder at 
følgende er på valg og modtager genvalg: 

• Bent Brønning 

• Arne Lorenzen 

• Bjarne Boddum 

• Jens Christensen 

• Alle genvalgt 

▪ Valg af 2 suppleanter for et år, hvilket betyder at følgende 
er på valg og modtager genvalg: 

• Hans Egon Lorenzen 

• Ib Kristensen 

• Begge genvalgt 

▪ Valg af revisor. Søren Lindholm Mikkelsen, Beierholm 
Revision, har givet tilsagn om revision som hidtil. 

• Genvalgt 
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7. Eventuelt. 

▪ Det blev spurgt, om vi i forbindelse med 
udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 
kunne udsende nogle supplerende oplysninger 
om foreningens virke. 
Bestyrelsen ser på dette. 

▪ Der var ros til rapporterne på hjemmesiden. 

▪ Det blev foreslået, at vi kunne invitere 
journalister til generalforsamlingen. Det blev 
anført, at vi udsender pressemeddelelse efter 
generalforsamlingen. Bestyrelsen drøfter 
forslaget. 

▪ Det blev foreslået, at vi kunne prøve at hverve 
medlemmer fra andre landsdele. Bestyrelsen 
vil drøfte forslaget. 

▪ Der udspandt sig en længere drøftelse om 
betaling af kontingenter og pengegaver. Der 
var forslag om brug af MobilePay. Der var 
forslag om, at bankoplysninger blev anført på 
indbetalingskortene. Det blev nævnt at 
bankoplysninger burde tydeliggøres på 
indkaldelsen. Bestyrelsen vil drøfte sagen. 

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden og generalforsamlingen 
afsluttedes. 
 

Pastor Jørgen Kappel Hansen berettede herefter på spændende vis om livet som 
feltpræst og der blev overrakt en gave som tak herfor. 

 

Derefter blev der budt på kaffe og kage og i forbindelse med afregningen, blev der 
indsamlet kr. 533,-, der ubeskåret går til Østeuropæisk Børnehjælps arbejde. 

 

Stor tak til Jytte Egfos for klaverspil til sangene. 
 

Aftenen sluttede med sangen Nu er jord og himmel stille. 
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Formandsberetning 

Østeuropæisk Børnehjælp 

Generalforsamling den 28. marts 2019 

 

 
 

Velkommen til generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp. 

 
Der er i 2018 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har i det 

forgangne år arbejdet med bl.a. ansøgninger til transportstøtte hos 
fonde og foreninger og med et godt resultat, der er nemlig doneret 

100.147,00 kr. i pengegaver. Nærmere om beløbene ved kasserer 
Jens Christensen. 

Slots og Kulturstyrelsen, som vi har kunnet søge om transportstøtte i 
en længere årrække, har vi desværre ikke mulighed for at søge mere 

efter at de i 2018 har ændret kriterierne for at ansøge om midler, 
som vi desværre ikke kan opfylde. 

 
Ud over dette er der forskellige der støtter vores arbejde økonomisk, 

bl.a. Sogneklubben Hertug Hans Kirke, forskellige strikkeklubber fra 

både Jylland og Fyn, hvor vi både modtager strikkede ting og også 
pengegaver, Kegnæs Kirke, Sdr. Starup Kirke, Hans Boysen Iversen 

og hustrus mindefond, samt en del medlemmer og private, der alle 
støtter ØB med større eller mindre beløb. 

 
Vi har i 2018 været i stand til at afsende 5 transporter, 1 til 

Rumænien og 4 til Letland, og der anvendt 84 687,00 kr. til det.  
Nærmere om transporterne ved Arne Lorenzen og Hans Friis 

Petersen.  
 

Vores lager situation i Haderslev har i 2018 også ændret sig, idet vi 
er rykket ud af lageret hos Jørgen Iversen på Niels Finsensvej 

Haderslev, hvor vi i 3 – 4 år har haft gode og billige forhold med 
sponseret husleje af Jørgen Iversen. Vores nye lager er i Marstrup og 

er på 250m2, tørt og godt, men her skal vi betale husleje, så der skal 

findes yderligere 15.000 kr. årligt, men uden lager kan vi ikke yde 
nødhjælp. 

 
Med hensyn til effekter af forskellig art. har vi stadigvæk let ved at få 

disse. Bl.a. kan nævnes at vi igen i 2018 har kunnet afhente dyner og 
puder hos firmaet DYKON i Lunderskov, samt fritidsbeklædning fra ID 

Line i Holstebro, samt brugte møbler fra Vendekredsen i Vojens. 
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Vi har ligeledes modtaget rigtig mange strikkede sager, som tæpper, 
børnetrøjer og andet fint strik fra strikkeklubber i det sydjyske og 

fynske område. 
Fra KFUM/ Afrika genbrug i Haderslev afhenter vi hver 14 dag sække 

med tøj, sorteret og fint pakket i sække, samt køkkengrej og mindre 
møbler. Udover dette modtager vi en stor mængde forskellige 

effekter fra private. 
 

Men vi har dog nogle ujævnheder på vores vej. Bl.a. kniber det 
gevaldig med at få nye medlemmer og hjælpere. Vi er på Facebook, 

har en hjemmeside og er ude at holde foredrag om ØB, men det giver 

ikke rigtig nogle nye medlemmer, desværre.  Bestyrelsen har talt 
mange gange om det, men der er ikke sket så meget, så vi må 

arbejdstøjet og nytænke situationen i den kommende tid, men forslag 
fra forsamlingen er meget velkommen. 

 
Vores økonomi er vanskelig og uforudsigeligt, fordi vi udelukkende er 

afhængige af kontingenter og private støttemidler, da vi ikke kan 
søge offentlige midler mere. 

Så vi skal selvfølgelig tilpasse vores aktiviteter så der er samspil 
mellem transporter og økonomi, men på en eller anden måde lykkes 

det alligevel for os, vi har da været i gang i 28 år. 
 

Om landene vi hjælper i kan jeg sige, at trods det at de begge er 
medlemmer af EU, har de det største antal lavtlønnede i EU, hvilket 

udgør 23 % af den arbejdende befolkning, samt er der en negativ 

befolkningsvækst på -0,8 % i Rumænien og -0,9 % i Letland, bl.a. 
fordi folk rejser til vesten for at opnå en højere løn. Vi møder fortsat 

stor fattigdom og nød de steder vi kommer, så man skal endelig ikke 
tage fejl af den pragt og rigdom man ser i hovedstæderne, den 

afspejler absolut ikke virkeligheden i yderområderne hvor vi kommer. 
Der er både tale om stor arbejdsløshed, dårlige boligforhold, social 

nød og dermed mangel på de mest basale ting. 
Men så længe landene ønsker vores hjælp, og vi kan se hjælpen 

nytter noget vil vi fortsætte vort arbejde i den udstrækning det er 
økonomisk muligt.  

 
Vi har også haft et møde med Haderslev Sundhedscenter, da vi har 

erfaret at frivillige foreninger kan låne lokaler i centret vederlagsfrit, 
både til bestyrelsesmøder, generalforsamling og evt. møder med nye 

medlemmer, hvor vi kunne fortælle om ØB og vise billeder. 

Vi har set de forskellige lokaler, som alle er udstyret med IT udstyr 
og flipover, så næste træk bliver at vi prøver at holde det næste 

bestyrelsesmøde i centret for at se om det er noget vi kan bruge. 
 

Jeg vil slutte min beretning med at takke foreningens protektor. 
Hendes Excellence Grevinde Sussi af Rosenborg for hendes 

medvirken som protektor for ØB. Jeg vil også takke alle som har 
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støttet ØB, både økonomisk og med effekter, tak til medlemmer og 
venner, virksomheder, og institutioner. Tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde, samt til alle hjælpere for både afhentning af effekter, 
sortering og oprydning på lageret samt læsning af transporter. Også 

en tak til revisionsfirmaet Beierholm for revision af vores regnskab. 
I er alle sammen nødvendige for foreningens fortsatte virke. 

 
Tak skal i have, og tak for ordet. 

 
Med venlig hilsen 

Bent Brønning 

 
 

 
 

 



Beretning Rumænien afdeling 2018  

Vi har i 2018 kun sendt en transport, det var nr.60 fra 9 – 16 Juni. Denne transport gik til Landbrugsskolen 

Mihail Kogalnicieanu i Miroslava Iasi. Det var første gang de har modtaget noget fra ØB. Jeg har nogle gange 

med års mellemrum besøgt skolen uden at jeg følte trang til at hjælpe. De fik 54 boksmadrasser ( deres 

gamle senge var meget dårlige), 8 kasser nye hovedpuder ca. 100 stk. , 4 kasser nye dyner, 12 sække tøj, 3 

tavler, 2 kasser sengetøj, 3 kateter, 33 1. mandsborde, 46 2. mandsborde og 126 stole. Det bliver 

spændende at besøge skolen igen måske nu i april. De skal gerne have 30 boksmadrasser mere og 

skolemøbler kan de sikkert også bruge.  Deres ting fyldte 55m3. Resten af læsset blev udleveret ved Kirken i 

Cornatel, de sædvanlige 5 modtagere hjalp med aflæsningen. Som sædvanligt blev tingene stillet i 5 bunker 

+ nogle mindre til nogen som selv skulle afhente. Nogle ting kørte vi selv ud med på en lånt trailer. Som 

sædvanligt var vi 4 mand med i Følgebilen. Deltagerne har selv betalt deres tur ca. 2500kr pr. mand. Den 

næste dag besøgte vi forskellige nye og tidligere modtagere i området. Lilly i Cornatel ville gerne vise os en 

skole i nærheden som havde hørt om at vi hjalp skoler med møbler. Men jeg har ingen skolemøbler nu og 

hvornår får jeg igen? Så det må vente til jeg har eller ved at jeg får nogle skolemøbler, ellers bliver de kun 

skuffet og vi laver unødvendigt arbejde.  

Det varede længe inden jeg igen fik ting på lager. Jeg ringede til mange skoler ved sommerferie, men fik kun 

2 klassesæt til små elever og de er svære at finde modtagere til. Først i september hentede vi 2 læs 

skolemøbler i Tarm, desværre med kontorstole til.  20 November hentede jeg ca. 120 stole i Esbjerg. I 

December har vi hentet 2 læs skolemøbler i Hobro, desværre igen med kontorstole. For at have plads på 

lageret har jeg i efteråret kørt alle mine madrasser til ØB i Haderslev. Jeg har også kørt Hospitalssenge med 

mere til ØB i Haderslev. Ved årsskiftet var lageret totalt fyldt op. Det kunne have været rart hvis vi kunne 

have kørt en transport mere, men min krop kan ikke tåle kulde så derfor forlader vi 2018 med fyldt lager. 

Ca. 1 gang ugentligt har jeg været på hjælpemiddel depotet i Vollerup for at afhente brugbare ting. Det er 

ikke meget jeg selv kan afsætte i Rumænien men de gode ting skal ikke gå til spilde. Så Letlandsgruppen i 

Haderslev får og andre foreninger får. 

Vi sender næste transport først i April 2019.  

Jeg vil gerne takke for alle donationer som vi har modtaget i 2018, både ting og penge uden dette kan vi 

ikke hjælpe og modtagerne mangler vores hjælp. Jeg vil også takke hjælpere, dem som har været med i 

Rumænien og bestyrelsen. 

Tak for ordet 

Arne Lorenzen  

 



Beretning fra Letlandsgruppen 2018 

 

 

Vi har send 4 transporter til Letland. 2 blandede og to udelukkende til Daugavpils. 

Den sidste var i starten af december for at få lageret på Niels Finsensvej tømt. 

Vi var nødt til at finde et nyt lager da Røde Kors ønskede at overtage det hele. 

Vores nye lager ligger på Rundbjerg i Marstrup og er på 250 m2. 

 

Vi planlægger en transport i foråret og et besøg i juni. 

 

Vh Hans 
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Fremlæggelse af regnskab for 2018 
på generalforsamlingen 2019. 

 
Når et medlem har indbetalt sit kontingent, krediteres pgl’s konto og 

evt. overskydende beløb overføres til gavekonto. 
  

Ikke betalte kontingenter afskrives normalt efter to år og medlemmet 
slettes. At der ikke er betalt kontingent, kan naturligvis skyldes natur-

lige årsager, og det er ikke i alle tilfælde vi får underretning om det. 

 
Som det fremgår af regnskabet havde vi ved årets udgang et kontin-

genttilgodehavende på kr. 3.425,-, og det til trods for at der i regn-
skabsåret er foretaget afskrivninger for kr. 2.775,- for ikke betalte kon-

tingenter! 
 

Vi forsøger, så godt vi kan, at fastholde medlemsskaren og om muligt 
øge den, men opgaven er uhyre vanskelig i disse år. Lige nu er der 91 

registrerede medlemmer samt en god række venner og institutioner, 
der uden medlemskab yder bidrag.  

 
• Jeg går herefter over til en gennemgang af posterne i regnska-

bet. 
o Indtægter 

▪ Kontingent-konto er debiteret med kr. 16.425,-, hvil-

ket er lidt mere end forrige år. 
▪ Der er indgået kr. 31.757,50 på gavekontoen. Der er 

her tale om en række gaver fra kirker, privatperso-
ner, strikkeklubber samt honorarer for afholdte fore-

drag. En række medlemmer har tillige indbetalt 
større beløb end det opkrævede kontingent. Sam-

menlignet med året forinden er der tale om en stig-
ning på omkring 2.400,- kr. 

▪ Der er posteret kr. 48.000,- kr. på kontoen for fonds-
midler, hvilket er en betragtelig forskel i forhold til 

året forinden. Det skyldes især en stor indsats med 
ansøgninger til fonde. Vi har modtaget støtte fra ad-

skillige Y’s men’s klubber i det Sønderjyske område, 
Jubilæumsfonden, H.B. Iversens mindefond, Mads 

Clausens Fond og Sct. Georgs Gildernes i Danmarks 

Hjælpefond. 
▪ Via den fradragsberettigede ordning vi har med Mis-

sionsfonden, er der indgået kr. 20.390,-. Beløbets 
størrelse skyldes især en større privat gave doneret 

i december 2017 og indgået på vor bankkonto i ja-
nuar 2018. 

▪ Fra Kulturstyrelsen modtager vi ikke længere støtte. 
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▪ Øvrige indtægter kr. 542,00,- stammer fra overskud 
ved salg af kaffe og kage på sidste års generalfor-

samling. 
• De samlede indtægter udgør således kr. 

117.114,50. 
o Udgifter 

▪ Bankgebyrer kr. 300,-, som sidste år. 
▪ Kontorhold omfatter printertoner, ringbind m.v, i alt 

kr. 579,35, lidt mere end året forinden. 
▪ Arbejdsskadeforsikring udgør kr. 1.971,-, en meget 

lille stigning. 

▪ Erhvervsansvar udgør kr. 709,72, også lidt mere end 
året før. 

▪ Rejseforsikring til GAUDA kr. 1.213,20, fuldstændig 
uændret. 

▪ Der er ingen udgifter til møder. 
▪ Der er brugt kr. 998,- til hjemmeside, næsten som 

sidste år. 
▪ Der er brugt kr. 558,75 til tryksager, nemlig indbe-

talingskort. Til gengæld var der ikke udgifter på 
denne konto sidste år. 

▪ Porto, hovedsagelig til indkaldelse til generalforsam-
ling udgør kr. 936,-. At beløbet er større skyldes 

takstforhøjelse. 
▪ Intern transport kr. 2.749,65 dækker over leje af bil 

samt brændstof, således at vi kan køre donationer 

på lager. Udgiften er stort set som året forinden. 
▪ Der er brugt kr. 1.728,97 så det frivillige læssemand-

skab og pakke-medhjælpere kan få lidt brød og drik-
kevarer. Beløbet er øget på grund af flere forsendel-

ser til Letland. 
▪ Lagermaterialer kr. 1.228,65 dækker over sække, 

tape, snor o.l. og nogle reservedele. Der er tale om 
en meget lille stigning. 

▪ Der er brugt kr. 5.650, - til leje af lager i Sønderborg. 
At beløbet var større i 2017, skyldes postering af en 

gave til ejer af det gamle Letlands-lager, som tak for 
gratis lagerplads. 

▪ Ingen vægtafgift til trailer i 2018. Muligvis er op-
krævningsdatoen ændret, da jeg kan se vi har betalt 

i januar 2019. 

▪ Reparationer dækker over nogle reservedele til cyk-
ler til Letland. 

▪ Der er kørt fire læs til Letland, hvilket udgør kr. 
60.937,50. Året forinden afsendte vi kun to læs.

  
▪ Der er kørt et læs til Rumænien, hvilket udgør kr. 

23.750,-. Året forinden var der to forsendelser. 
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▪ Der er brugt kr. 6.272,14 til besøgsrejse i Letland. 
Året forinden ingen udgift hertil. 

▪ Der er som før nævnt afskrevet kr. 2.775,- på kon-
tingenter. Beløbet var på kr. 1.825,- forrige år. 

▪ Andre udgifter kr. 1.362,90 dækker over en række 
nødvendige gaver. En stigning i forhold til året før 

hvor udgiften var kr. 297,-. 
• Samlede udgifter udgør således kr. 

113.820,73. 
 

Det betyder, at foreningen kommer ud med et overskud på kr. 

3.293,77,-. 
 

Ved årets udgang indestår kr. 121.894,03 på vor bankkonto. Derud-
over udgør tilgodehavende kontingenter kr. 3.425,-. I alt kr. 

125.319,03. 
Aktiver ved årets begyndelse plus årets resultat ses hermed at balan-

cere med aktiver ved årets udgang. 
 

Sidste år sagde jeg: ”Jeg håber ikke herværende regnskab udtrykker 
en tendens for kommende regnskabsår, for så er det jo tydeligt for 

enhver, at det ser mere end sort ud om tre år. Hvis vi derimod fortsat 
ønsker at kunne yde den nødvendige støtte til Letland og Rumænien, 

er det nødvendigt, at få forbedret balancen mellem udgifter og indtæg-
ter.” 

 

Vi har derfor søgt flere midler hos flere fonde end tidligere, og med de 
øgede indtægter vi har fået ad den vej, vil jeg mene at vi nu står meget 

bedre rustet med det underskud, der nu er vendt til et lille overskud. 
Det er vigtigt at fastholde denne kurs, da vi fremover får en ny fast 

udgift, nemlig huslejen for Letlands-lageret. Da også tilskud fra Kultur-
styrelsen er stoppet er vejen fastlagt: Vi skal blive meget bedre til at 

finde og søge relevante fonde. 
 

Tak til vor protektor Hendes excellence Grevinde Sussie af Rosenborg 
for støtte og opbakning. 

 
Også stor tak til frivillige og medlemmer, donorer og fonde samt mange 

andre, der har ydet uvurderlig støtte og hjælp til vort arbejde. 
 

Stor tak til revisionsfirmaet BEIERHOLM ved statsautoriseret revisor 

Søren Lindholm Mikkelsen, der har revideret regnskabet på samme 
gunstige økonomiske vilkår som hidtil og også har givet tilsagn om at 

fortsætte. 
 

Og hermed overgives det udleverede, reviderede og underskrevne 
regnskab med revisorpåtegning til generalforsamlingen. 
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INDTÆGTER

Kontingenter

Pengegaver

Fondsmidler

Missionsfonden

TFAK  - kulturstyrelsen

Andre  transpomilskud

Renteindtægter

Q5vrige indtægter

Total

UDGIFTER

Gebyrer  bank

Kontorhold

Administrative  anskaffelser

Arbejdsskadeforsikring

Erhvervsansvarforsikring

ReJseforsikring GAUDA
Maldeudgifter

Hjemmeside

Tryksager

Porto

Intern  Transport

Forplejning  læssemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trailer

Reparationer

Transportudgifter  til  Letland

Transportudgiftertil  Rumænien

Tilskud  til  rejser

Humanitære  gaver

Kontingenter  afskrevet

Andre  udgifter

Total

Overskud/Underskud

Total

16.425  00

300,00

579,35

i.g:n,oo

709  72

1.213  20

ggs,oo

558  75

936,00

2.74965

1.728,97

1.228,65

5.650,00

gg,go

60.937,50

23.750  00

6.272,14

2.775,00

1.362,90

kr.  113.820,73

3.293,77

31.757,50

48.000  00

20.390,00

542,00

117.114,50

117.114,50 117.114,50

16.300  00

300,00

273  44

1.938  00

698,60

1.213,20

250  00

993  00

800  00

2.613,54

1.OOO 60

1.010,95

6.186,00

140,00

29.400,00

47.500  00

1.825  00

297,00

96.439,33

29.386  75

5.000,00

4.400  00

14.729  78

731,50

70.548,03

25.891,30

96.439,33  kr 96.439,33

BALANCE  VED  ÅRETS  UDGANG

Girokonto  Danske  Bank

Tilgodehavende  kreditar

Kassebeholdning

Tilgodehavende  kontingenter

Total  aktiver  ved  ånets  udgang

ØSTEUROPÆISK  BØRNEH]ÆLP  - EECA - HJÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTaJROPA.
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Den  uafhængige  revisors  påtegning

Til generalforsamlingen  i Østeuropæisk  Børnehjælp

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Østeuropæisk  Børnehjælp  for regnskabsåret  01.01.18  - 3t12.18,  der

omfatter  anvendt  regnskabspraksis,  resultatopgørelse  og balance.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  god

regnskabspraksis.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr. 31.12.18  samt  af resultat  af foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  OL01.18  -

31.12.18  i overensstemmelse  med god regnskabspraksis.

Grundlag  for  konklusion

Vi har udført  vores  revision  i overensstemmelse  med internationale  standarder  om revision  og de yderligere

krav, der er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og krav er nærmere  beskrevet  i

revisionspåtegningens  afsnit "Revisors  ansvar  for revisionen  af årsregnskabet".  Vi  er  uafhængige  af

foreningen  i overensstemmelse  med internationale  etiske  regler  for revisorer  (lESBA's  etiske  regler)  og de

yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  ligesom  vi har opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold

til disse  regler  og krav.  Det er vores  opfattelse,  at det opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som

grundlag  for vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af  et  årsregnskab,  der  giver  et  retvisende  billede  i

overensstemmelse  med god regnskabspraksis.  Ledelsen  har endvidere  ansvaret  for den interne  kontrol,

som ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden væsentlig  fejinformation,  uanset
om denne  skyldes  besvigelser  eller fej.

Ved udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  selskabets  evne til at fortsætte

driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er  relevant,  samt  at udarbejde

årsregnskabet  på 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 gøre  dette.

Revirsors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  helhed er  uden væsentlig

fejinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eller  fej,  og at afgive  en revisionspåtegning  med en

konklusion.  Høj grad af sikkerhed  er et højt niveau  af sikkerhed,  men er ikke  en garanti  for, at en revision,

der udføres  i overensstemmelse  med internationale  standarder  om revision  og de yderligere  krav, der er

gældende  i Danmark,  altid vil afdække  væsentlig  fejinformation,  når sådan  findes.  Fejinformationer  kan

opstå som følge  af besvigelser  eller  fej  og kan betragtes  som væsentlige,  hvis det med rimelighed  kan

forventes,  at  de  enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de  økonomiske  beslutninger,  som

regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af årsregnskabet.

Som led i en revisio#,  der udføres  i overensstemmelse  med internationale  standarder  om revision  og de

yderligere  krav, der er gældende  i Danmark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder  professionel

skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ST  ATS  A U TCI RI  S E R ET
R E VISIO  N S P A RT  N E R S E LS  K A B
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Den  uafhængige  revisors  påtegning

- Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om  denne

skyldes  besvigelser  eller  fej,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som reaktion  på disse  risici  samt

opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til at danne  grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for

ikke  at  opdage  væsentlig  fejinformation  forårsaget  af  besvigelser  er  højere  end  ved  væsentlig

fejinformation  forårsaget  af fejl,  idet  besvigelser  kan omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste

udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

- Opnår  vi  forståelse  af  den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at  kunne  udforme

revisionshandIinger,  der  er  passende  efter  omstændighederne,  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

regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som ledelsen  har udarbejdet,  er rimelige.

- Konkluderer  vi, om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om

fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på grundlag  af det opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usikkerhed

forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan skabe  betydelig  tvivl  om foreningens  evne  til at fortsætte

driften.  Hvis vi konkluderer,  at der er en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi i vores  revisionspåtegning  gøre

opmærksom  på oplysninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,

modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusion  er baseret  på det revisionsbevis,  der er opnået  frem til

datoen  for  vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan dog medføre,  at foreningen

ikke  længere  kan fortsætte  driften.

- Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af  årsregnskabet,  herunder

noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejer  de underliggendende  transaktioner  og begivenheder

på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med den øverse  ledelse  om blandt  andet  det planlagte  omfang  og den tidsmæssige

placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelige

mangler  i intern  kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.

Haderslev,  den 28. januar  2019

Beierholm

Statsautoriseret  revisionpartnerseIskab

CVR-nr.  32895468

ren Lindholm  Mikkelsen

Statsaut.  Revisor

MNE-nr.  mne21558
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten  for  Østeuropæisk  Børnehjælp  for  2018  er aflagt  i overensstemmelse  med  god regnskabspraksis.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til sidste  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes  værdireguleringer  af

finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  alle omkostninger,  herunder
afskrivningerog  nedskrivninger.

Aktiver  indregnes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil tilflyde  foreningen,  og
aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.

Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil fragå

foreningen,  og forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.

Ved første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser

som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Kontingenterindtægtsføres  i det  regnskabsår,  hvor  de forfalder.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostningeromfatteromkostningertil  distribution  og administration.

Finansielle  poster

Finansielle  indtægter  og  omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med  de  beløb,  der  vedrører

regnskabsåret.  Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger.
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Ledelsens regnskabserklæring for regnskabsåret 2018

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for Østeuropaeisk
Børnehjælp for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, med det formål at udtrykke en konklusion
om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Arsregnskabet udviser et resultat på kr. 3.293,77,toha\e aktiver på kr. 125.319,03 og en egenkapital på kr.
125.319,03.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de forespørgsler,
som vi har anset for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

Arsregnskabet:

1. At vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed.

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

3. At foreningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentig
indvirkning på årsregnskabet.

4. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt vær-
diansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på
aktiverne, samt at aktiverne ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det
i årsregnskabet anførte.

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

6. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller
eventualforpligtelser såsom pensions-, kautions- og garanti forpligtelser samt andre økonomiske forplig-
telser, ud over de i årsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af foreningens
finansielle stilling.

Afgivet information til brug for revisionen af årsregnskabet 2018:

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

bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet.
e yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet os om, og
. ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som De har fundet det nødvendigt at indhente

revisionsbevis fra.

2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i regnskabet

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



4.

7.

Vi har oplyst Dem om al information iforbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer:
. ledelsen
. medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
o andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Vi har oplyst Dem om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker
virksomhedens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller
andre.

Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.

At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden præmie er betalt, og at foreningen os bekendt har
tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrækkeligt
forsikrin gsdækket i skadesituationer.

Bestyrersen a"n3 t ]rorn

Hans Friis Petersen

Arne Lorenzen

Peter Pihl

Daniel Øskov


