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Referat fra Generalforsamling i Østeuropæisk Børnehjælp,
torsdag den 6. august 2020 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 16 personer
til stede. Forsamlingen indledte med at synge: ”Jeg bærer med
smil min byrde”.
1. Valg af dirigent og referent.
▪ Som dirigent blev Bjarne Boddum valgt og som referent
Jens Christensen
▪ Dirigenten kunne konstatere at denne, p.g.a. Covid-19,
udsatte generalforsamling var lovlig indvarslet i henhold til
vedtægterne.
2. Formand aflægger overordnet beretning og bestyrelsesmedlemmerne Hans Friis Petersen og Arne Lorenzen aflægger
delberetning om hhv. Letland og Rumænien.
▪ 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
tiltrådt af forsamlingen.
6. Valg iflg. §8 i vedtægterne
▪ 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, hvilket betyder at
følgende er på valg:
• Daniel Øskov modtager genvalg
• Hans Friis Petersen modtager genvalg
• Peter Pihl ønsker ikke genvalg
o Valgt blev herefter Daniel
Øskov, Hans Friis Petersen og
Erik Lund.
▪ Valg af 2 suppleanter for et år, hvilket betyder at følgende
er på valg og modtager genvalg:
• Hans Egon Lorenzen
• Ib Kristensen
o Begge genvalgt.
7. Eventuelt
▪
Arne om en planlagt Rumænien transport i
april, der blev aflyst p.g.a. Covid-19. Smitten
øges i Rumænien, så foreløbig ingen transport.
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ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP
Dirigent og formand takkede for god ro og orden og generalforsamlingen
afsluttedes.
Bent Brønning og Jens fortalte og viste fotos fra besøgsrejsen til Letland i 2019.
Herunder blev der budt på kaffe og kage og i forbindelse med afregningen, blev
der indsamlet ca. kr. 550,-, der ubeskåret går til Østeuropæisk Børnehjælps
arbejde.
Stor tak til Jytte Egfos for klaverspil til sangene.
Også stor tak også til vor Protektor Hendes Excellence Grevinde Sussie af
Rosenborg for support og opbakning.
Aftenen sluttede med sangen Nu er jord og himmel stille.

Jens Christensen
kasserer og sekretær
6. august 2020
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Formandsberetning
Østeuropæisk Børnehjælp
For året 2019
Generalforsamling den 6. august 2020

Velkommen til generalforsamlingen i Østeuropæisk Børnehjælp.
Der er i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har i det
forgangne år arbejdet med bl.a. ansøgninger til transportstøtte hos
fonde og foreninger. Ansøgningerne har vores kasserer Jens
Christensen stået for, og med et godt resultat, da der er doneret
82.218,00 kr. fra fonde, som Jens vil komme nærmere ind på i
fremlæggelsen af regnskabet.
Udover fondene, er der en del andre der har støtter os økonomisk
I 2019 bl.a. Sogneklubben Hertug Hans Kirke, Sct. Georgs Gilderne,
Missionsfonden, Kegnæs Kirke, flere Y’s men’s klubber i
Sønderjylland, Eisbjerghus Efterskole, Strikkeklubber både i Jylland
og Fyn, samt en del medlemmer og private.
Økonomien i ØB er lidt uforudsigeligt, da vi er afhængige af
kontingenter, støttemidler fra fonde og private, men der arbejdes i
bestyrelsen på at finde de fonde der støtter projekter som vores.
Vores aktiviteter bliver også tilpasset vores økonomi, så der hele
tiden er samspil mellem indtægter og udgifter.
Vi har i 2019 været i stand til at afsende 4 transporter, 2 til
Rumænien og 2 til Letland, og der anvendt 77.990,00 kr. til disse
transporter. Der følges op på transporterne med ledsagerrejser eller
efterfølgende besøgsrejser.
Rumænien transporter er altid med ledsagerrejse, hvor Arne
Lorenzen og 3 hjælpere følger bagefter og læsser af hos modtagerne.
Nærmere om transporterne ved Arne Lorenzen og Hans Friis
Petersen.
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Udover at skaffe og indsamle effekter, arbejder bestyrelsen på at
finde nye medlemmer til foreningen, da medlemsskaren gerne skal
øges, men p.t. desværre er stagnerende/ nedadgående. I 2019 var vi
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91 medlemmer. Vi er på Facebook, har en hjemmeside og er ude at
holde foredrag om ØB, hvor vi prøver at hverve nye medlemmer, så
der gøres forskelligt, men det går en smule trægt med at få nye ind i
folden, så eventuelle forslag fra forsamlingen er også meget
velkommen.
Med hensyn til indsamling af effekter har vi stadigvæk nemt ved at få
disse. Bl.a. kan nævnes at vi igen i 2019 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.
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.
Vi har også i nogle år fået leveret ca. to sække dukker årligt, med to
sæt tøj til hver. Det er en dame på 95 år, der sidder på et plejehjem
omkring Randers og strikker kjoler til dukkerne. Dukkerne er helt nye
og doneret af en virksomhed også i området. Dukker og tøj leveres
så på vores lager i Marstrup af et ægtepar som har en garnbutik i
Randers ved navn Broderi Messen, som også har doneret garnet til
den ældre dame.
Om landene vi hjælper i, kan jeg sige, at vi stadigvæk møder stor
fattigdom og nød hvor vi kommer.
Der er både tale om stor arbejdsløshed, dårlige boligforhold, trængt
økonomi og dermed mangel på de mest basale ting både for
børnefamilier og ældre mennesker. Forhold som vi igen har set med
egne øjne på vores besøgsrejse til Letland i juni 2019, og så længe vi
kan se at hjælpen nytter noget, og at de ønsker vores hjælp, vil vi
fortsætte vort hjælpearbejde i den udstrækning det er økonomisk
muligt både i Rumænien og Letland.
Der var også planlagt en besøgsrejse til Letland i maj måned i år,
men p.g. af Covid-19 er den udsat indtil videre.
Vi er nu begyndt at bruge Haderslev Sundhedscenter til vores
bestyrelsesmøder, hvor lokaler stilles til rådighed til frivillige
foreninger vederlagsfrit af Haderslev Kommune.
Lokalerne er rigtig gode og udstyret med nyeste IT udstyr, så det
fungerer rigtig fint.
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Jeg vil slutte min beretning med at takke foreningens protektor.
Hendes Excellence Grevinde Sussi af Rosenborg for hendes
medvirken som protektor for ØB, en stor tak til forsamlingen og alle
som har 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. Tak til revisionsfirmaet Beierholm for revision
af vores regnskab.
Også en stor tak til Arne Lorenzen ØB for at få fat i hospitalssenge og
handicap hjælpemidler til os, samt levering på vores lager i Marstrup.
I er alle sammen nødvendige for foreningens fortsatte virke.
Tak skal i have, og tak for ordet.
Med venlig hilsen
Bent Brønning
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Beretning Rumænien afdeling 2019
I 2019 har vi sendt 2 transporter til Rumænien. Forårs transporten nr. 61 6-13 april, den gik til
Landbrugsskolen Haralamb Vasiliu ca. 26 km før Iasi. Denne skole har vi hjulpet i over 10 år. Da vi i
efteråret 2017 igen besøgte skolen bad direktøren om 50 senge dem havde vi nu til dem. De fik 48
boksmadrasser og 2 senge med madrasser, 10 kasser nye hovedpuder og 2 kasser nye dyner, 35
skoleborde og 35 kontorstole og flere andre ting. Næste afleveringssted 3 timers kørsel efter var
ved Kirken i Cornatel hvor 6 modtager hentede de ting vi havde til dem til udlevering til fattige
som de kender. De leverede ting hertil fyldte ca. 55m3 så flere af dem måtte køre flere gange for
at få tingen bragt til deres lager. Næste dag besøgte vi 2 skoler som ønskede hjælp. Selvfølgeligt
besøgte vi også den fattige landsby Bilca.
Efterårs transporten nr. 62 21 -28 september gik til Landbrugsskolen i Miroslava i Iasi. Det var 2.
gang de modtog en transport. Skolen har fået flere bygninger renoveret, de skolemøbler som de
fik i 2018 var netop anvendt i den sidste renoverede bygning. Til dem havde vi 32 boksmadrasser,
56 skoleborde, 125 stole, 13 kantine borde, 20 kontor stole, 8 kasser nye hovedpuder og flere
andre ting. Vi havde nu ca. 3 timers kørsel til næste skole i Adjud. De fik 2 tavler, 2 kateter, 1
verdenskort, 26 skoleborde og 38 stole til 1-4 klasse. Sidste aflæsning var ved Kirken i Cornatel, her
blev tingene sorteret i 6 stakke til forskellige modtager som kom efter tingene. Cornel i Onesti (25
km) afhentede 2 læs tøj, møbler m.m. Geo i Foscani ( 50km) afhentede 1 læs tøj, madrasser, 50
stole og møbler m.m. Robert i Adjud ( 12km) 25 kasser tøj. Menigheden i Bilca fik 114 familie
kasser m.m. Cotofanesti skole ( 5km) hentede 2 læs, 15 2. mands skoleborde, 30 stole, 18 kontor
stole, 11 kontorskabe m.m.
Onsdag besøgte vi den fattige landsby Bilca og skolen i Cotofanesti, direktøren her kørte med os til
Bilca for at se børnehaven som de bygger der.
Torsdag kørte vi tilbage til Iasi, her besøgte vi Landbrugsskolen i Miroslava. Vi blev budt på mad i
den nye kantine hvor de leverede kantine borde skulle stå. Derfra blev vi vist over i den ny
renoverede og ikke helt færdig bygning med klasseværelser, her stod de møbler som vi leverede i
2018 og nogle af de bedste af de gamle Rumænske. De var meget glade for vores møbler og ville
gerne modtage 4 klasse sæt mere. Det var rigtigt dejlig at gense vore møbler i et ny renoveret
lokale. Det har virkeligt været bøvlet vær, det har gjort en stor forskel og mange unge mennesker
får stor glæde af møblerne, som vil holde i mange år, mange flere som hvis det havde været ny
Rumænske.
Vi besøgte også den anden Landbrugsskole, Haralamb Vasiliu, som vi har hjulpet i over 10 år. Jeg
ville gerne se om de havde brug for flere skolemøbler. De har nogle klasseværelser med gamle
Rumænske. De vil gerne modtage flere skolemøbler, stole kan de altid bruge. De ønsker besøg
igen både med og uden transport, vi er altid meget velkomne.

I 2019 har vi hentet mange gode skolemøbler så der er nu ca. 13 klassesæt på lager. Desværre har
jeg været både i Hobro, Randers og Aulum det er lange køreture men hvad gør man ikke for at få
gode brugbare ting som gør stor gavn i Rumænien.
Vi har i årenes løb sendt i alt 6238 skoleborde og 9561 stole. Vi har hjulpet 59 forskellige skoler
hvor vores hjælp virkeligt forandret tilværelsen for rigtigt mange børn. Men det har bestemt været
arbejdet vær og jeg ønsker at fortsætte så længe kræfterne tillader det.
På hjælpemiddel depotet i Vollerup henter jeg stadigt ca. 1 gang ugentligt brugbare ting som jeg
fordeler, det er ikke meget jeg selv har modtager til men de gode ting skal ikke gå til spilde. Jeg har
kørt flere læs til ØB Letland lager i Haderslev.
En stor tak skal lyde for alle ting og penge som ØB har fået doneret. Stor tak for hjælp ved læsning
af sættevogn. Tak til dem som har været med i følgebilerne til Rumænien og selv har betal for det.
Tak for samarbejdet i bestyrelsen.
Tak for ordet
Arne Lorenzen

Beretning fra mere letlandsgruppen 2019

Vi startede året med at tage vores nye lager i Marstrup i brug.
Lageret er på 250 m2 og koster 1000 kr + moms om måneden
Lageret fungerer fint.
Første læs kom af sted i maj og blev fulgt op af besøg i Letland af Jens og Bent.
I Letland er de meget glade for, hvad vi sender til dem og vil meget gerne have mere. Der var stor tak fra
samarbejdspartnerne. 89 familier har underskrevet en takkeerklæring.
Der blev sendt endnu en transport i oktober.
Der er planlagt en transport i foråret 2020

Hans Friis Petersen
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Fremlæggelse af regnskab for 2019
på generalforsamlingen 2020.
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 naturlige årsager, og det er ikke i alle tilfælde vi får underretning om det.
Som det fremgår af regnskabet havde vi ved årets udgang et kontingenttilgodehavende på kr. 1.900,-, og det til trods for at der i regnskabsåret er foretaget afskrivninger for kr. 4.975,- for ikke betalte kontingenter!
Vi forsøger, så godt vi kan, at fastholde medlemsskaren og om muligt
øge den, men opgaven er uhyre vanskelig i disse år. Lige nu - august
2020 - er der 91 registrerede medlemmer samt en god række venner
og institutioner, der uden medlemskab yder bidrag.
•

Formand / Chairman
Bent Brønning
Langelandsvej 232
DK-6100 Haderslev
Mob.: 0045 2986 3512
Næstformand
/ Deputy chairman
Romania-section
Arne Lorenzen
Vesterkobbel 6
Kegnæs
DK-6470 Sydals
Tlf.: 0045 7440 5247
Mob.: 0045 4086 5247
Kasserer / Treasurer
Jens Christensen
Hiort Lorenzensvej 54
DK-6100 Haderslev
Tlf.: 0045 2147 4133
Sekretær
/ Secretary
Vakant
Bestyrelsesmedl.
/ Committee member
Latvia-section
Latvia-sectioHans Friis Petersen
Varbergvej 85, 3-15
DK-6100 Haderslev
Tlf.: 0045 2567 4607

Jeg går herefter over til en gennemgang af posterne i regnskabet.
o Indtægter
▪ Kontingent-konto er debiteret med kr. 15.325,-, hvilBestyrelsesmedl.
ket er lidt mindre end forrige år, men tallet skal tages
/ Committee member
Bjarne Boddum
med et gran salt set i forhold til de afskrevne kontinLøkkeled 8
DK-6100 Haderslev
genter.
Tlf.: 0045 7458 2477
Mob.: 0045 2045 2972
▪ Der er indgået kr. 36.368,25 på gavekontoen. Der er
her tale om en række gaver eksempelvis fra EisBestyrelsesmedl.
/ Committee member
bjerghus efterskole, kirker, privatpersoner, strikkePeter Pihl
Ringgade 196 st. th
klubber, sogneklubber samt honorarer for afholdte
DK-6400 Sønderborg
Tlf.: 0045 2144 2546
foredrag. En række medlemmer har tillige indbetalt
større beløb end det opkrævede kontingent.
Bestyrelsesmedl.
/ Committee member
▪ Der er posteret kr. 82.218,- kr. på kontoen for fondsDaniel Øskov
6B, Hammelev
midler, hvilket er en betragtelig øgning i forhold til Tørning BankeDK-6500
Vojens
Tlf.: 0045 2133 3237
året forinden. Det skyldes især en stor indsats med
ansøgninger til fonde. Vi har modtaget støtte fra adskillige Y’s men’s klubber i det Sønderjyske område,
Jubilæumsfonden, H.B. Iversens mindefond, Mads
Clausens Fond og Sct. Georgs Gildernes i Danmarks
Hjælpefond. Sammenlignet med året forinden er der
tale om en stigning på 71%.
▪ Via den fradragsberettigede ordning vi har med Missionsfonden, er der indgået kr. 9.240,00, hvilket er
noget lavere end året forinden, hvor der var indgået
en større gave.
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Øvrige indtægter kr. 533,00,- stammer fra overskud
ved salg af kaffe og kage på sidste års generalforsamling.
• De samlede indtægter udgør således kr.
143.684,25 hvilket er 26.570 kr. mere end i
2018.
o Udgifter
▪ Bankgebyrer kr. 300,-, som sidste år.
▪ Kontorhold omfatter printertoner, ringbind m.v, i alt
kr. 324,50, noget mindre end året forinden.
▪ Arbejdsskadeforsikring udgør kr. 2.166,-, en stigning
på små 200 kr.
▪ Erhvervsansvar udgør kr. 723,88, en meget lille stigning.
▪ Rejseforsikring til GAUDA kr. 1.213,20, fuldstændig
uændret.
▪ Der er ingen udgifter til møder.
▪ Der er brugt kr. 1006,75,- til hjemmeside, næsten
som sidste år.
▪ Der er brugt kr. 1.752,60 til tryksager, nemlig plakater samt optryk af folder, hvilket betyder stigning.
▪ Porto, hovedsagelig til indkaldelse til generalforsamling udgør kr. 860,-. Lidt mindre end året før.
▪ Intern transport kr. 3.302,47 dækker over leje af bil
samt brændstof, således at vi kan køre donationer
på lager. Udgiften omtrent 550 større end sidste år.
▪ Der er brugt kr. 1.380,39 så det frivillige læssemandskab og pakke-medhjælpere kan få lidt brød og drikkevarer. Beløbet er ca. 350 kr. mindre end i 2018.
▪ Lagermaterialer kr. 1.856,31 dækker over sække,
tape, snor o.l. og nogle reservedele. En forøgelse på
ca. kr. 630,-.
▪ Fra dette år er det slut med gratis lager i Haderslev.
De 20.650,- kr. dækker over kr. 5.650,- for Rønhave
lageret og kr. 15.000,- for Haderslev lageret
▪ Vægtafgift for trailer 150,- kr. Ingen udgift i 2018
pga. ændret periode.
▪ Reparationer kr. 636,55 dækker over nogle reservedele til cykler til Letland. En stigning på ca. 535,-.
▪ Der er kørt to læs til Letland, hvilket udgør kr.
30.490,-. Året forinden afsendte vi fire læs.
▪ Der er kørt to læs til Rumænien, hvilket udgør kr.
47.500,-. Året forinden var der en transport.
▪ Der er brugt kr. 5.784,89 til besøgsrejse til Letland
for to personer. Det er 500,- kr. mindre en året før.
▪ Der er som før nævnt afskrevet kr. 4.975,00, hvilket
er 2.200,- kr. mere end året før.
▪ Andre udgifter kr. 724,- dækker over en række nødvendige gaver. Omtrent 640,- kr mindre end 2018.
▪
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•

Samlede udgifter beløber sig dermed til kr.
125.796,54, hvilket er en forøgelse på næsten 12.000 kr.

Det betyder, at foreningen kommer ud med et overskud på kr.
17.887,71.
Ved årets udgang indestår kr. 141.306,74 på vor bankkonto. Derudover udgør tilgodehavende kontingenter fortsat kr. 1.900. I alt kr.
143.206,74.
Aktiver ved årets begyndelse plus årets resultat ses hermed at balancere med aktiver ved årets udgang.
Vi er kommet godt igennem og ud af året. Vi har søgt flere midler hos
flere fonde end tidligere, og med de øgede indtægter vi har fået, står
vi lidt bedre rustet end sidste år.
Det er vigtigt at fastholde denne kurs, da vi fremover har den nye store
faste udgift til Letlands-lageret og nu i to år ikke har haft den mere
eller mindre faste indtægt fra Kulturstyrelsen.
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
Rasmus Ørskov, der har revideret regnskabet.
Og hermed overgives det udleverede, reviderede og underskrevne
regnskab med revisorpåtegning til generalforsamlingen.

Jens Christensen
kasserer
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Arne Lorenzen
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Østeuropæisk Børnehjælp

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Østeuropæisk Børnehjælp

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Østeuropæisk Børnehjælp for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19, der omfatter resultatopgørelse og balance, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god
regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 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 (IESBA’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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 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 fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl 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.
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Som led i en revision, 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:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 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 fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
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 revisionshandlinger, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 konklusioner 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 afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med bestyrelsen 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 6. august 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Rasmus Ørskov
Statsaut. revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Østeuropæisk Børnehjælp for 2019 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
afskrivninger og 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
Kontingenter indtægtsføres i det regnskabsår, hvor de forfalder.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution og administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

