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Staðfesting stjórnar

Stjórn ABC barnahjálpar á Íslandi staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2008 með áritun
sinni.
                                           Reykjavík,         /          2009.
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Til stjórnar

Við höfum endurskoðað ársreikning ABC barnahjálpar fyrir árið 2006. Ársreikningurinn
samanstendur af rekstrarreikningi og efnahagsreikningi ásamt sundurliðunum. Ársreikningurinn er
lagður fram af stjórnendum ABC barnahjálpar og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og
starfsskyldur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli
endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að
skipuleggja og haga endurskoðun þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án
verulegra annmarka. Endurskoðunin fólst meðal annars í að sannreyna fjárhæðir og upplýsingar
sem fram koma í ársreikningnum og einnig athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum
sem beitt er við gerð hans og framsetningu í heild. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega
traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu ABC barnahjálpar á árinu 2006
og efnahag 31. desember 2006   í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.

                                                  Reykjavík, 5. júlí 2007.
                                         

                                                                                     

Áritun óháðs endurskoðenda

Til stjórnar ABC barnahjálpar á Íslandi.

Inngangur
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning ABC barnahjálpar á Íslandi fyrir árið 2008.
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning og  efnahagsreikning. 

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um
ársreikninga. Ábyrgðin felur í sér að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar
gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort
sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi
reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðanda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli
endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt
þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að
nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í
ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, meðal
annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi
eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og framsetningu
ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit
á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og
mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit
okkar á.

Álit 
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2008 og
efnahag þess 31. desember 2008, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík,        /        2009.

KPMG hf.
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Rekstrarreikningur ársins 2008

Tekjur Skýr. 2008  2007  

Opinber framlög ............................................................... 8.000.000 12.000.000 
Styrkir og gjafir ................................................................ 280.037.774 209.849.104 
Tekjur af rekstri ................................................................ 335.778 1.774.015 

Tekjur samtals 288.373.552  223.623.119 

Gjöld

Laun og launatengd gjöld ................................................. 0 2.413.090 
Styrkveitingar skv. skipulagsskrá ..................................... 284.120.689 207.534.007 
Annar rekstrarkostnaður ................................................... 8.901.238 7.820.776 
Annar kostnaður ............................................................... 323.500 660.599 

Gjöld samtals 293.345.427 218.428.472 

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld (4.971.875)  5.194.647 

Fjármunatekjur- og fjármagnsgjöld

Vaxtatekjur og verðbætur ................................................. 984.531 1.326.845 
Vaxtagjöld og verðbætur .................................................. (10.196) (7.519)
Fjármagnstekjuskattur ...................................................... (98.440) (132.656)

Fjárm.liðir samtals 875.895  1.186.670 

Niðurstaða rekstrar (4.095.980)  6.381.317 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2008

Eignir Skýr. 2008  2007  

Fastafjármunir
Aðrar eignir (stofnframlag ABC barnahjálp International) 230.000 230.000 

Fastafjármunir samtals 230.000 230.000 

Veltufjármunir
Skammtímakröfur ............................................................. 182.180 362.166 
Aðrir veltufjármunir ......................................................... 0 323.500 
Bankainnstæður og sjóðir ................................................. 5.907.692 9.653.257 

Veltufjármunir samtals 6.089.872 10.338.923 

Eignir alls 6.319.872 10.568.923 

Skuldir og eigið fé

Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun ........................................................... 10.415.852 4.034.535 
Gjöld umfram tekjur  ........................................................ (4.095.980) 6.381.317 

Eigið fé samtals 6.319.872 10.415.852 

Skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir .................................................. 0 153.071 

Skammtímaskuldir samtals 0 153.071 

Skuldir og eigið fé alls 6.319.872 10.568.923 
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