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Ledelsens regnskabserkleering for regnskabsiret 2017

Denne regnskabserklering er afgivet i forbindelse med Deres revision af drsregnskabet for @steuropaisk
Bornehjalp for regnskabs6ret 1. januar 2017 - 3'1. december 2017, med det formSl at udtrykke en konklusion
om, hvorvidt Arsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Arsregnskabet udviseret resultat p6 kr. -25.891, totate aktiver pdkr.122.025 og en egenkapital pAkr. 122.025.

Erkleringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de foresporgsler,
som vi har anset for nodvendige med henblik pA at opn6 kendskab til nedenstAende forhold.

Arsregnskabet:

1. At vi har stil let alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til r&dighed.

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

3. At foreningen har opfyldt alle indgAede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have vasentlig
indvirkning pA Srsregnskabet.

4. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhorer foreningen og er forsvarligt ver-
diansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrekkelige til at dekke den risiko, der hviler pA
aktiverne, samt at aktiverne ikke er pantsat, beheftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det
i 6rsregnskabet anforte.

5. At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der pAhviler foreningen, er indregnet eller oplyst
i 6rsregnskabet, samt at disse er forsvarligt opgjort.

6. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller
eventualforpligtelser s6som pensions-, kautions- og garanti forpligtelser samt andre skonomiske forplig-
telser, ud over de i 6rsregnskabet anfsrte, som vasentligt vil kunne pAvirke bedsmmelsen af foreningens
finansielle stilling

Afgivet information til brug for revisionen af irsregnskabet 2017:

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

bekendt med er relevant for udarbejdelsen af Arsregnskabet
. yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet os om, og
. ubegrenset adgang til personer i virksomheden, sorn De har fundet det nodvendigt at indhente

revisionsbevis fra.

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

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

4. Vi har oplyst Dem om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi



7.

er bekendt med, og som pevirker virksomheden og involverer:
. ledelsen
r medarbejdere, der har betydelige roller i intem konfol, eller
r andre personer, hvor besvigelser kunne have en vasentlig indvirkning pA 6rsregnskabet.

M har opfyst Dem om al infiormation i elation til pAstiede efler formodede besvigelser, som pivirker
virksomhedens irsregnskab, og som vi har fAet oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller
andre.

Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfielde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love
og ovrig regulering, hvis indvirkning bor overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.

At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden premie er betalt, og at foreningen os bekendt har
tegnet forsikinger i et sAdant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrakkeligil
forsikringsdakket i skadesituationer.
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