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Ledelsesberetning 

 
Formålet for foreningen Børn i Afrika (BiA) er at støtte forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika 

med at få en grundlæggende skoleuddannelse og en sund opvækst. 

Årets aktiviteter 

Foreningens hovedaktiviteter har i 2016 primært været direkte økonomisk og materiel støtte til 

skolegang for sårbare børn i Uganda via de allerede eksisterende aktiviteter og projekter, som 

omfatter tilsyn og tilskud til skolepenge til elever på en række skoler i Kampala, Lyantonde, Lira, 

Iganga og Jinja - herunder den skole, Bukoto Community Primary School, som foreningen var med 

til at etablere. 

 

Udover disse aktiviteter gennemførtes i 2016 følgende aktiviteter: 

 Igen i 2016 har vi fået tildelt midler fra Sterregaards Mindefond, nemlig 10.000,- til hjælp for igangsættelse af små 

indtægtsgivende aktiviteter (SED) for fattige og forældreløse børn i Rakai/Lyantonde og i Kampala. 

 Fra 11/2 til 29/2 var vores næstformand Birgitte Bech i Uganda hos vores medarbejder Josephine. Disse besøg er 

vigtige, når man som vores forening kun har en enkelt lokalt ansat person. Det giver sparring og samspil. 

 Blyantsprojektet i Uganda har i år involveret over 900 børn på 17 forskellige skoler! De udtrykte alle stor glæde og 

tilfredshed med ordningen og håbede (naturligvis) at projektet ville fortsætte og gerne udvides til flere børn. 

Josephine har foretaget uddelingerne rundt omkring på skolerne ved starten af hvert semester.  

 Kidz in Need har i 2016 bevilget 28.000- til afholdelse af workshops. Der blev for disse penge afholdt 4 workshops i 

Wakiso og Kampala i dagene fra 18. til 21. april 2016. 260 piger og drenge havde glæde af den undervisning og de 

informationer de fik på dagene. Af de behandlede emner kan nævnes: hygiejne og sanitet, ansvar og rettigheder, 

rollemodeller og beskyttelse mod HIV/Aids.  

 Medlemsbladene er som sædvanligt udkommet i tre eksemplarer siden sidste generalforsamling.  

 Studietur som gennemførtes i dagene 7/10 til 23/10. Vi besøgte FKN i Kampala, flere af vores husbyggeprojekter i 

Lyantonde og omegn, mødte 6 af vores Pearl-sangere, skolebørn som modtager støtte fra Blyantsprojektet, 

medarbejderne i Racobao.  

Masomo delprojektet har desuden gennemført en række aktiviteter i 2016: 

 Der fødes stadig mange flere børn end familierne og de enlige mødre kan forsørge. Derfor stiger antallet af børn, 

som Masomo støtter. Vi betaler skolepenge og mad 3 gange om året, ligesom bøger mm. skal udleveres 3 gange 

årligt. 

 På Kalangala blev et renoveret hus plus to nye bygninger ovedraget til M-Lisada i oktober 2016.  

 M-lisada hjælper bredt. Der er ansat 2 sygeplejesker på M-lisada, og børn og voksne fra området kommer og får 

behandling. Der er derfor behov for meget medicin, og Masomo er den eneste af centrets sponsorer, der køber 

medicin. Det er et stort problem for pigerne, når de har menstruation. De fleste bliver hjemme, da de ikke har råd til 

hygiejne bind. Nu er M-Lisada i gang med at lære piger på forskellige skoler, hvordan man kan sy bind, som kan 

vaskes og bruges igen.  

 I forhold til lønnen er huslejen høj. Et lille værelse med en pære i loftet koster mere end halvdelen af folks løn. 

Masomo betaler husleje for 4 fattige, enlige mødre, og hjælper også hvis en familie pludselig får brug for akut hjælp.  

 På Kalangala er det stadig de færreste, som har seng og madras. Masomo har derfor delt mange madrasser, tæpper og 

myggenet ud. Der findes ingen kollektiv trafik på øen, så man må bruge scooter, og det er noget dyrere. Masomo har 

derfor delt cykler ud til de unge, som bor langt fra uddannelsesstederne, og til de aktive kvinder med små 

forretninger. 

 Børnefængslet/opdragelsesanstalten Kampilingisa, som har plads til ca. 100 børn, men huser op til 500 børn, har fået 

sko og tøj. Personalet på M-Lisada besøger børnene hver uge. De prøver at få børnene genforenet med familierne. 

 Derudover har Masomo givet en lang række mindre støttebeløb. 

Udviklingen i økonomiske forhold 

Foreningen har i 2016 realiseret et overskud på DKK 2.441 mod et overskud i 2015 på DKK 36.887 

og mod et budgetteret underskud på DKK 9.700. 
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Forklaringen på forskellen ifht. budgettet er først og fremmest, at mens Masomo delprojektet har haft 

flere udgifter end oprindeligt budgetteret, så har den øvrige del af foreningen haft lavere aktivitet. 

Samtidig har vi fået flere støtte- og gavebeløb end forventet; herunder et arvebeløb på DKK 50.000. 

 

Det skal bemærkes, at specielt husbygningsprojekternes resultat svinger, idet byggeriets fremdrift 

ikke følger indtægternes fremdrift på det enkelte hus. Det betyder, at vi nogle år har overskud på 

husprojekterne; andre år underskud. Det er alene et regnskabsrapporteringsspørgsmål, da vi har tæt 

opfølgning på byggeriet af hvert hus. Dermed har vi valgt at acceptere denne fluktuation. 

 

Vi ser fortsat et familiemedlemskab som 2 personer, hvoraf vi i langt hovedparten af tilfældene har 

cpr.nr på begge parter.  Dermed beregnes det samlede antal medlemmer til 576 mod 575 medlemmer 

året før.  

 

Kontingenter skal anvendes til generel administration. Dén del af foreningens administration, som 

ikke er direkte rettet mod projekter, er udgifter til revision, medlemsblad, mødeudgifter samt div. 

kontorhold mv. Desuden medregner vi halvdelen af transportudgifter og lønninger samt rejser. 

Udover kontingenterne er administrationen finansieret ved tilskud fra Tipsmidler efter ansøgning til 

Kulturministeriet. Der vil igen i 2017 blive søgt om Tipsmidler til administration fra TLAN puljen. 

 

En anden pulje er TFAK puljen, som netop udloddes til egentlige projekter, der ikke har 

administrativ karakter. Vi har sent i 2015 fået en TFAK bevilling, som realiseredes i 2016 primært i 

form af køb af en bærbar PC til at tage med, når vores ugandiske medarbejder besigtiger projekter ”i 

marken”. Vi fik i 2016 også en TFAK bevilling til penalhusprojektaktiviteter, hvor vi reelt har flyttet 

omkostninger ned fra penalhusprojektudgifterne til denne bevillings rapportering, således at bevilling 

er lig omkostninger. 

 

Af årets gavegivere har vi til SKAT oplyst, at 285 betalt mere end DKK 200, hvilket samlet beløber 

sig til DKK 687.681 fraregnet fonde, arv, kollekter mv. Udover disse tal har vi til SKAT i foråret 

2017 oplyst de reviderede tal fra 2015 som mål for omsætning og omsætning, da vores regnskab ikke 

er færdigt på det tidlige tidspunkt, hvor SKAT ønsker rapportering. Vi ved, at andre organisationer 

har tilsvarende praksis. 

 

Det kan fortsat konstateres, at procedurerne for projektregnskaberne og det generelle ”Børn I Afrika” 

regnskab i Uganda fungerer. Vores næstformand har i februar 2017 haft et fysisk møde med 

revisionen i Uganda vedrørende 2016 regnskabet. Mødet gav ikke anledning til bemærkninger. 

 

SED (small entreprise donations) projektets donationer i form af fx et andepar og foder til en 

skoleelev med det formål at kunne sælge ællingerne er i 2016 indeholdt i skoleudgifterne, men vil 

blive skilt ud separat i 2017.  

 

Vi har vurderet, at der ikke er økonomi i at søge momsrefusion hos SKAT, idet de administrative 

omkostninger til revisionserklæring mv. overgår den potentielle gevinst i form af momsgodtgørelse 

af vores ganske få danske omkostninger. 

 

Vore projekter skal principielt hvile i sig selv. De øremærkede bidrag skal dermed dække 

omkostningerne. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan dog udtrykke ønske om, at vi bør 

anvende flere penge end de øremærkede bidrag godtgør på udvalgte projekter. Det har i 2016 ikke 

været tilfældet. 
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Forventninger til fremtiden 

2017 vil være et normalt år for Børn I Afrika. Foreningen vil drive de allerede fungerende projekter 

fremad: Masomo, Racobao workshops, blyantsprojektet, husprojektet, støtte via skolesponsorater til 

skolebørn på bla. Bukoto Community School og direkte uddannelseshjælp til en begrænset mængde 

navngivne børn. Og vi vil fortsat intensivere vores bestræbelser på at få fondsstøtte og –gaver til 

disse aktiviteter. 

 

Der afholdes ikke studietur i 2017. 

 

Bestyrelsen er begyndt at drøfte under hvilke konditioner, vi kan arrangere en korturné i Danmark 

med ugandiske korbørn. Et sådant event bliver dog tidligst gennemført i 2018. 

 

Bestyrelsen, Børn I Afrika, Danmark 
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BØRN I AFRIKA

Regnskab pr. 20161231
27-05-2017

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2016 - 31.12.2016 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2016

Note Budget 2015 Note Aktiver

Udgifter Driftstilskud Bukoto School 24.590 -25.500 -26.549 Beholdning DK Masomo konti 193.360

Pearl Choir Children support 71.496 -55.800 -61.400 Øvr. konti i DK incl. MPay 487.212 680.571

Blyantsprojekt 37.759 -47.000 -53.216

Other educ. support incl. SED 122.637 256.482 -114.400 -116.989 Beholdning UG BiA bankkonto UG 182

Indtægter Skolesponsorater mv. 214.626 225.000 220.478 Masomo Bankkonto UG 13.709

Blyantproj., øremrk.indt. 53.205 267.831 11.349 15.000 16.425 BiA kassebeholdning UG 210 14.101 694.672

Debitorer Tilbageført gebyr i 2017 200

1 Udgifter Jfr. note 680.403 -400.000 -549.902

Indtægter Øremrk. gaver 585.871 -94.532 400.000 549.110 AKTIVER I ALT 694.872

Husbygningsprojekt

Udgifter Bygningsudgifter 21.030 -41.100 -90.819 Passiver

Indtægter Øremrk. indt. 65.950 44.920 41.100 74.250 Egenkapital EK primo 682.997

5 Årets resultat 2.441 685.438

Studietur

Udgifter Studietur inkl. hustilskud 376.029 -200.000 Kreditorer Revision, anslået 7.500

Indtægter Deltagerbetaling 369.850 195.000 Mellemregning, UG kontor 1.434

Tilskud fra FKN 5.000 374.850 -1.179 5.000 Forudbetaling af støtte mv 500 9.434

TFAK2015-025: Tilskud til IT og sportsartikler Hensættelser TFAK2015-025 modt. 2015 17.072

Udgifter Bærbar PC til UG medarb. 14.078 Anvendt i 2016 17.072 0

Bolde fra Blyantsprojekt 2.951 17.029

Indtægter Anvendt af hensættelser 17.072 43 PASSIVER I ALT 694.872

TFAK2016-032: Tilskud til Blyantsprojekt

Udgifter Blyantsudg. overf. Blyantsprojekt 15.444

Indtægter Øremrk. tilskud 15.444 0

Racobao Workshop

Udgifter Workshops 24.959 -43.200 -22.124

Indtægter Kidz'n'need tilskud 28.000 3.041 24.400 25.000

Pearls choir reunion camp

Udgifter Camp 0 0 -25.431

Indtægter Øremrk. tilskud 0 0 0 26.160

CISU oplysningspuljekampagne

Udgifter Infofolder til folkeskolen 0 0 -22.178

Indtægter Øremrk. tilskud 0 0 0 21.330

Andre aktiviteter

2 Udgifter Projektgenerelle omk. 28.373 -52.700 -24.790

Indtægter Gaver & gavebreve 67.696 35.000 85.868

Sterregaards Fond til SED 10.000 0 0

Kollekt, foredrag mv. 2.224 79.919 51.546 25.000 11.160

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER 15.189 -14.200 36.384

Administration

3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 111.389 -83.000 -86.784

Differencer (Valuta og afrund) 713 112.103 0 -2.342

4 Indtægter Kontingenter 34.250 22.500 23.800

Tipstilskud 65.088 65.000 65.780

Renter 17 99.355 -12.748 0 50

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER 2.441 -9.700 36.887

Skoleprojekter

Masomo Project
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BØRN I AFRIKA

Regnskab pr. 20161231
27-05-2017

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Project Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således

Udgifter School fees 223.306 -210.896 Husprojekt 0

Other education 17.463 -21.772 Penalhusprojekt 0

School uniforms 24.550 -22.788 Studietur 271

School accessories 63.064 -41.676 Racobao 2.876

Other support 40.980 400.000 -32.078 Masomo 303.328 306.475

House rent 17.895 -18.502

Food 20.000 -1.778 Ikke øremærket, primo 376.522 682.997

Medicine etc. 15.166 -18.792

Equipment 68.015 -38.382 Egenkapitalen ultimo er øremærket således

Gifts 201 -341 Husprojekt 44.920

Buildings and infrastructure 0 -26.498 Penalhusprojekt 15.446

Maintenance 3.314 -11.788 Studietur 0

Hardware,fittings,etc. 21.271 -341 Racobao 0

Furniture 13.324 -94.343 Masomo 207.069 267.435

Procurement 78.028 0

Transport 301 0 Ikke øremærket, ultimo 418.003 685.438

Indkøb i Danmark 0 -3.844

Øvrige aktiviteter 73.525 680.403 -6.083

Note 2 Projektgenerelle omkostninger

Tilsynsrejser incl. ophold 9.631 -12.000 0

Staff - Salaries etc., UG 33.841 -32.300 -38.153

Transport, Car etc., UG 13.275 -8.400 -11.427

½ bogføres på adm. -28.373 28.373 24.790

Note 3 Administration

Auditor, UG 3.023 -3.000 -3.263

Admin, UG 26.510 -19.200 -28.178

Office rent, UG 4.734 -10.300 -5.841

Revision, DK 7.375 -7.500 -7.313

Div. administration, DK 4.833 -7.500 -7.273

Bank-gebyrer mv. 2.225 -1.500 -1.425

Medlemsblad, DK 34.316 -33.000 -8.497

Repræsentation, DK 0 -1.000 -205

2 ½ projektgenerelle omkostn. 28.373 111.389 -24.790

Note 4 Kontingenter

Singlekontingent, 184 stk 13.400 7.500 173 stk Opgørelsesmæssigt er der i 2016 = 184 + 196*2 = 576 medlemmer

Familiekontingent, 196 stk 20.850 34.250 15.000 201 stk Tilsvarende var der i 2015 = 173 + 201*2 = 575 medlemmer
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