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Ledelsesberegning 
Formålet for foreningen Børn i Afrika (BIA) er at støtte forældreløse og dårligt stillede børn og 
unge i Afrika med at få en uddannelse og en sund opvækst. 

Årets aktiviteter 
Året 2020 har af gode grunde været præget af covid-19-epidemien – både hjemme og i Uganda. 
Foreningens hovedaktiviteter har primært været direkte økonomisk og materiel støtte til uddannelse 
for sårbare børn i Uganda via de allerede eksisterende aktiviteter og projekter, som omfatter tilsyn 
og tilskud til skolepenge til elever på 29 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 2020 følgende aktiviteter: 

• Blyantsprojektet er nu i sit 13. år, hvor vi uddeler skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, 
geometrisæt, skoletasker, uniformer, sportsudstyr) til de fattigste børn på nu i alt 29 skoler, og er dermed i året nået 
ud til ca. 1350 børn, hvortil kommer vejledning til lærere og børn. Vores medarbejder i Uganda nåede ud til alle 
skoler i starten af året – inden nedlukningen pga. covid-19. 

• I alt 172 elever har haft glæde af skole-sponsorater bestående af kontant betaling af skolepenge. Desuden anvender 
vi også skolesponsormidler til vores blyantsprojekt. 

• Husbyggerier: to komplette huse er bygget (med vandtank, køkken, bade- og toiletafdeling). Det ene hus bygget 
med midler doneret af Rotary-klubben på Samsø. 

• Vi har udsendt 2 trykte medlemsblade og 1 som udelukkende mail-udgave. Folkekirkens Nødhjælp betaler os årligt 
10.000 kr. mod et par siders annoncering i hvert blad. Vi sender kun bladet til medlemmer. 

• Fra bestyrelsesarbejdet kan nævnes: nye gebyrer i bank og medlemskab af indsamlingsnævnet, økonomi, 
planlægning af næstformandens tur til Uganda i februar 2020, fondsansøgninger, og selvfølgelig håndtering af 
covid-19-situationen hjemme og ude. 

• Den planlagte studietur blev aflyst grundet covid-19. Der var ca. 14 tilmeldte og vi må vente med planlægning af 
en tur til 2022. 

For Masomo blev 2020 også et meget anderledes år. I stedet for de sædvanlige 8-9 rejser til Uganda blev det 
kun til 2 i begyndelsen af 2020. Heldigvis har vi fået hjælp af samarbejdspartnerne til at fordele penge til de 
nødlidende. Det kan bemærkes at: 

• Skolerne var lukkede, hvorfor der blev udbetalt færre skolepenge. 

• Der blev sendt penge til personlig støtte bl.a. til husleje, mad og medicin, da mange mistede deres job grundet 
covid-19. Masomo støttede via M-lisada børnehjemmet 300 familier i Katwe med mad.  

• Der er givet særlig støtte til Don som brækkede sit ben og skulle igennem mange operationer. 

• Et lyspunkt var, da Masomo fik en donation til at installere en solcelledreven vandpumpe på en skole i Bombo. 

Udviklingen i økonomiske forhold 
Foreningen har i 2020 realiseret et underskud på DKK 70.211 mod et underskud i 2019 på DKK 
154.181 og mod et budgetteret underskud på DKK 17.800 

• Sponsoraterne er faldende, fordi det er svært at tegne nye sponsorater, når gamle falder fra pga. død, økonomi mv.  

• Bestyrelsen vil via en statistik over vores medarbejders arbejdstid i Uganda, fordele nogle af udgifterne i Uganda 
på de forskellige projekter.  



BØRN I AFRIKA 

Børn i Afrika, Richard Mortensens Vej 170, 2300 København S, Danmark, www.borniafrika.dk 
CVR 28018754, E-mail: boerniafrika@gmail.com  

3 

• Masomo fluktuerer, som det har gjort gennem alle årene. Nogle år er der stort overskud, andre år er der underskud. 
Men kun skolepengene, som er ca. halvdelen af udgifterne, er Masomo i et vist omfang forpligtede til at yde, så 
Masomo kan løbende tilpasse sig sit indtægtsniveau. 

• Administrationen i Danmark er faldet, da udgifter til medlemsblade er faldet grundet nedsættelse fra 3 til 2 
udsendte medlemsblade. Udgifter i Uganda til administration er nogenlunde enslydende.  

 
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 474 mod 529 
medlemmer året før.  
 
Kontingenter skal anvendes til generel administration. Den del af foreningens administration, som 
ikke er direkte rettet mod projekter, er udgifter til revision, medlemsblad, mødeudgifter samt div. 
kontorhold mv. Desuden medregner vi ca. 1/3 af transportudgifter og lønninger, idet vi ser det 
resterende som en helt nødvendig del af projekterne. Udover kontingenterne er administrationen 
finansieret ved tilskud fra Tipsmidler (TLAN puljen) efter ansøgning til Kulturministeriet.  
 
Af årets gavegivere har vi til SKAT oplyst, at 244 har betalt mere end DKK 200, hvilket samlet 
beløber sig til DKK 873.174. Udover disse tal har vi i lighed med andre organisationer til SKAT i 
foråret 2020 oplyst de reviderede tal fra 2019 som mål for omsætning, da vores regnskab ikke er 
færdigt på det tidlige tidspunkt, hvor SKAT ønsker rapportering.  
 
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.  

Forventninger til fremtiden 
I 2021 vil vi søge at drive Børn I Afrika som et mere normalt år – udover de økonomiske tiltag 
nævnt ovenfor. Foreningen vil drive de allerede fungerende projekter fremad: Masomo, 
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 samt planlægge en 
eventuel studietur i 2022. 
 
Corona pandemien har påvirket vores arbejde på flg. vis:  

• 20. marts 2020 lukkede Præsident Museveni Uganda, lufthavnen blev lukket, små busser og motorcykler måtte 
ikke længere transportere passagerer, butikker blev lukket, arbejdspladser lukket og folk blev sendt hjem. Eneste 
mulighed for transport har siden da været at gå eller køre på cykel. Næste nedlukning blev kirker og ”vores” skoler 
mm. og hermed fulgte også et udgangsforbud fra kl. 19 til kl. 7. Der blev derfor stor mangel på mad og på 
indtægter.  

• Skolelukningerne medførte arbejdsløshed for lærerne og børn der blev sat til at hjælpe med at skaffe indtægter til 
de hårdt ramte familier. Spørgsmålet er om alle børn kommer i skole igen efter genåbningen (der er i fuld gang). 

• En vis genåbning er kommet i gang. Josephine, som arbejder for Børn i Afrika, har i det meste af 2020 været 
afskåret fra at besøge de skoler vi støtter.  

• Vores studietur til Uganda i 2020 forventes udskudt til 2022. 

Bestyrelsen, Børn i Afrika, Danmark  





Resultatopgørelse for Børn i Afrika 01.01.2020-31.12.2020 Balance for Børn i Afrika pr. 31.12.2020

Note Indtægter Note Udgifter Note Aktiver
Skolesponsorater 162.900      Skolesponsorater Beholdning DK

Sponsorater Bukoto School 3.759         Masomo konti 14.051      
Masomo 596.734      Pearl Choir Children Support 37.308       Øvr. Konti i DK inkl. Mpay 476.640    

Sponsorater andre skoler 42.684       I alt 490.691    
Penalhusprojekt 7.950          Projektudgifter 25.677       

Beholdning UG
Husbygningsprojekt 67.150        Masomo BIA beholdning UG 15.698      

1 Aktivitet 802.440     Studietur beholdning UG 5.123        
Racobao workshops 3.000          Projektudgifter 4.587         Masomo beholdning UG 735           

I alt 21.557      
Gaver og Gavebreve 93.702        Penalhusprojekt

Aktivitet 31.280       Tilgodehavender
Kollekt mv. 2.000          2 Projektudgifter 9.629         Tipsmidler 65.857      

Studietur 5.400        
Kontingenter 51.595        Husbygningsprojekt I alt 71.257      

Aktivitet 35.268       
Tipstilskud 65.857        2 Projektudgifter 6.419         AKTIVER I ALT 583.504    

Folkekirkens nødhjælp 10.000        Racobao Workshops
Aktivitet 3.534         Passiver

Diverse indtægter 721             2 Projektudgifter 3.210         Egenkapital
Egenkapital primo 646.215    

INDTÆGTER I ALT 1.061.609   2 Administration Uganda 57.472       4 Årets resultat 70.211-      
Ialt 576.004    

Administration Danmark
3 Administration 31.439       Kreditorer

Tilsynsrejse 13.352       Revision (anslået) 7.500        
Medlemsblade 23.762       Forudbetaling af støtte mv. -            

Ialt 7.500        
UDGIFTER I ALT 1.131.820  

PASSIVER I ALT 583.504    
ÅRETS RESULTAT 70.211-       



Noter til resultatopgørelse Noter til balancen

Note 1 Masomo Note 4 Egenkapital primo
Skolepenge, uniformer mm. 148.383      Masomo 225.605    
Anden uddannelse 47.583        Studietur 10.524      
Medicin 30.891        Ikke øremærket 410.086    
Personlig støtte 347.979      646.215    
Udstyr (fx solceller) 142.179      
Byggeri og vedligehold 75.188        Egenkapital ultimo
Gaver fra sponsorer 7.971          Masomo 14.786      
Ikke kategoriseret 2.267          Studietur 10.524      

802.440      Tipsmidler 65.857      
Ikke øremærket 484.837    

Note 2 Projektugifter 576.004    
Transportudgifter 16.933        
Løn og skat 47.259        

64.192        

Skolesponsorater 40%
Penalhusprojekt 15%
Husbyggeri 10%
Administration 35%

Note 3 Administration
Revisor 7.875          
Indsamlingsnævnet 10.200        
Abonnomenter/kurser 1.200          
Forsikring 2.339          
Software 6.892          
Transportgodtgørelse 448             
Differencer 165             
Diverse adm 319             
Renteindtægter 1                 
Gebyr Bank 2.001          

31.439        
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  af  Børn  i Afrika

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Børn  i Afrika  for regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20,  der  om-

fatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet

udarbejdes  efter  årsregnskabsloven  og Udenrigsministeriets  krav  til  regnskabsaflæggelse.  Års-

regnskabet  kor regnskabsåret  01.01.20  -  31.12.20  udviser  et resultat  på kr. -70.211  og  en  egen-

kapital  pr.  31.12.20  kr.  576.004.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bilIlede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.20  samt  af resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.20  - 31.12.20  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  og

de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danrnark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

neermere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af  årsregn-

skabet".  Vi  er uafhængige  af virksomheden  i overensstemmelse  med  internationale  etiske  reg-

ler for revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  lige-

som  vi  har  opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  regler  og  krav.  Det  er  vores

opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligf.  og egnet  som  grundlag  for vores  kon-

klusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Virksomheden  har medtaget  budgettal  som sarnmenligningstal  i resultatopgørelsen.  Disse

budgettal  har, som  det  også  ffemgår  af  resultatopgørelsen,  ikke  været  underlagt  revision,  hvor-

for vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Foreningens  ledelses  ansvar  for  årsregnskabet

Foreningens  ledelse  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende

billede  i overenssternmelse  med  årsregnskabsloven  og Udenrigsministeriets  krav  til regn-

skabsaflæggelse.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser

for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  deru'ie

skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  foreningens  evne  til  at

fortsætte  driften,  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  deue  er relevant,  samt  at
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udarbejde  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medmindre  le-

delsen  enten  har  til  hensigt  at  likvidere  virksomheden,  indstffle  driften  eller  ikke  har  andet  re-

alistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.

Revisors  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  deru'ie  skyldes  besvigelser  eLler fejl,  og  at afgive  en  revisionspåteg-

ning  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  fejlinfor-

mation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  ener  fejl  og  kan

betragl.es  som  veesentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de  enkeltvis  ener  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  revi-

sion  og  de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og  vutderer  vi  yisikoen  for  væsentlig  fejlinfoymation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  ener fejl,  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  fejlinformation  forårsaget  af  be-

svigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl,  idet  besvigelser  kan

omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  ener  tilside-

sættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af  den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at  kunne  udforme

revisionshandhnger,  der  er passende  efter  omstændighedeme,  men  ikke  fox at kunne  ud-

trykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  virksornhedens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stilnng  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af  ejeren,  er passende,  sarnt

om  de regnskabsmæssige  skøn  og  tilknyttede  oplysninger,  som  ejeren  har  udarbejdet,  er

rimelige.

ø Konkluderer  vi,  om  ejerens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprincip-

pet  om  fortsat  drift  er  passende,  samt  om  der  på  gnindlag  af  det  opnåede  revisionsbevis  er

væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  elIler forhold,  der  kan  skabe  betydehg

tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en  væ-

sentlig  usikkerhed,  skal  vi i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysninger

herom  i årsregnskabet  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vo-

res  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til
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datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller forhold  kan  dog  med-

føre, at virksomheden  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

* Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  herun-

der  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og

begivenheder  på en sådan  måde,  at der gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  ejeren  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den  tidsrnæssige  pla-

cering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  be-

tydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  ornfatter  ikke  lede1sesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen

form  for konklusion  med  sikkerhed  om ledelsesberetningen.

I tilknyt.ning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetningen

og i den  forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er veesentligt  inkonsistent  med  årsregn-

skabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener på anden  måde  synes  at indeholde  væsent-

lig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysnin-

ger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overensstem-

melse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  krav.

Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejnnformation  i ledelsesberetningen.

Aarhus,  den  7. maj 2021

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerse1skab

CVR-nr.  32 89 54 68
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