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Shelter Indsamlingen 2013
( Vietnams Børn )
Regnskab for året 2013
Indtægter:
Beholdning pr. 1. januar 2013
Modtaget bidrag

193.963
45.639
17.127
640

Sunmark A/S
Salg malerier og foto

257.369
Udgifter:
Kontant overført til Vietnam:

Støtte til SPI (Scancom + DVA)
Betaling postkort

Betaling Bui Thi Ha
Offentliggørelse af regnskab (Information)
Gebyrer

57.539
686
5.750
1.588
832

Bankbeholdning pr. 31. december 2013

66.395
190.974

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag
Til Dansk Vietnamesisk Forening arrangør af Shelter Indsamling
Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2013 samt
tilhørende noter, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Dansk Vietnamesisk Forening for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold i vores
revisionspåtegning dateret 17. marts 2013 på dette årsregnskab.
Regnskabssammendraget indeholder ikke alle oplysninger, der kræves efter årsregnskabsloven.
Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendrag på grundlag af vores handlinger,
som er udført i overensstemmelse med ISA 810 om opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om
regnskabssammendrag.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede årsregnskab for
Dansk Vietnamesisk Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, er et retvisende
sammendrag af dette årsregnskab.
Vordingborg, den 18. marts 2014
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RSM plus P/S statsautoriserede revisorer
Algade 76, 1., 4760 Vordingborg
Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166
e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk
CVR-nr. 34713022 (Hjemsted: København)

Afdelinger i:
Aalborg, Holstebro, Kolding,
København, Odense, Skærbæk,
Vordingborg og Aarhus

RSM plus er et selvstændigt medlem af
RSM International, en uafhængig kæde
af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer
med kontorer i mere end 100 lande

