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INDTÆGTER

Kontingenter

Pengegaver

Fondsmidler

Missionsfonden

TFAK - kulturstyrelsen

Andre  transporttilskud

Renteindtægter

(åvrige  indtægter

Total

uDGIFTER

Gebyrer  bank

Kontorhold

Administrative  anskaffelser

Arbejdsskadeforsikring

Erhvervsansvarforsikring

Rejseforsikring  GAUDA

Mg)deudgiffer

Hjemmeside

Tryksager

Porto

Intern  Transport

Forplejning  læssemandskab

Lagermateriale

Lagerleje

Trailer

Reparationer

Transportudgifter  til Letland

Transportudgifter  til Rumænien

Tilskud  til rejser

Humanitare  gaver

Kontingenter  afskrevet

Andre  udgifter

Total

Overskud/underskud

Total

BALANCE  VED ARETS  UDGANG

Girokonto  Danske  Bank

Tilgodehavende  kreditor

Kassebeholdning

Tilgodehavende  kontingenter

Total  aktiver  ved  årets  udgang

Netto  aktiver  årets  begyndelse

Resultat

Total

300,00

273,44

1.938,00

698,60

1.213,20

250,00

993,00

800,00

2.613,54

1.000,60

1.010,95

6.186,00

140,00

29.400,00

47.500,C)0

1.825,00

297,00

96.439,33

96.439,33

16.300,00

29.386,75

5.000,00

4.400,00

14.729,78

731,50

70.548,03

25.891,30

96.439,33
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2017

kr.  113.825,26

3.675  00

4.525  00

122.025,26

25.891,30

147.916,56

147.916,56 147.916,56

864  00

99 00

1.930  00

711  47

1.213,20

993 00

3.449  75

874,95

4.323  19

931,50

2.060,94

6.150  00

1C1.417 44

29.400  00

47.500  00

2.650  00

584  40

kr.  114.152,84

2016

17.125  00

21.258,20

4.000  00

8.750  00

21.151,51

1.500  00

357 00

74.141,71

40.011,13

kr.  114.152,84 114.1S2,84

ØSTEUROP  ÆISK BØRNEHJ  ÆLP - EECA - HJ ÆLPER BØRN, SYGE OG ÆLDRE I ØSTEuROPA.
FORENINGEN  HAR AFDELINGER  I HADERSLEV  OG SØNDERBORG.
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Den  uafhængige  revisors  påtegning

Til generalforsamlingen  i Østeuropæisk  Børnehjælp

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Østeuropæisk  Børnehjælp  for regnskabsåret  OL01.17  - 31.12.17,  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. 3L12.17  samt  af resultat  af foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  01.01.17  -

31.12.17  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

fejlinformation,  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.

Fejlinformationer  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 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:
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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  afspejler  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.

Toftlund,  den  28. februar  2018

Beierholm

Statsautoriseret  revisionpartnerseIskab

CVR-nr. 32895468

øren  Lindholm  Mikkelsen

Statsaut.  Revisor

MNE-nr.  mne21558
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Anvendt  regnskabspraksis

Årsrapporten  for  Østeuropæisk  Børnehjælp  for  2017  er  aflagt

regnskabspraksis.

overensstemmelse  med  god

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

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.
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