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Ledelsesberetning

Formålet for foreningen  Bøm  i Afrika  (BIA)  er at støtte  forældreløse  og dårligt  stillede  børn  og

unge  iAfnka  med  at ffi  en uddannelse  og en sund  opvækst.

Årets  aktiviteter

Året2021  blevigenprægetafcoronapandemienbådeiDanmarkogUganda.Foreningens

hovedaktivitet  er økonomisk  og materiel  støtte  til  uddannelse  for  sårbare  børn  iUganda.  Dette

omfatter  aktiviteter  og  projekter  med  tilsyn  og tilskud  til  eleverpå  29 skoler  i Kampala,  Lyantonde,

Lira,  Iganga  og Jinja  -  herunder  den  skolc,  Bukoto  Community  Primary  School,  som  foreningen  var

medtil  at etablere.  I2021  har  det  dog  været  en udfordring  for  foreningen,  da skolerne  har  været

lukket  i lange  perioder,  Det  har  bl.a.  medført,  at foreningen  besluttede  at yde  en ekstraordinær  støtte

til  de fattige  tgnn  i form  afmad  .

I2021  blev  følgende  aktiviteter  også  gennemført:

ø B1yantsprojekteternupåsit14.år.Projektetbeståri,atviuddelerskolematerialer(blyanter,

kladdehæfter,  skoletasker,  uniformer  mv.)  til  de fattigste  børn  på de 29 skoler.  Projektet  har

dog  i år været  påvirket  af  coronapandemien.

ø Husbyggerier-2huseerbyggetforfattigefamilieriåretsløb,finansieretvedsa1gaf40

anparter  pr. hus (af  hver  850  kr.)

*  ContinuousSkillsprogmm-workshopshvorbønnenebliveroplærtiemnersompotentielt

kan  give  dem  og familien  en indtægt:  design  og syning,  bagning  og madlavning,  produktion

af  sæbe og vaseline,  computertræning,  psk  landbrug  og dyrehold.  Samtidig  vejledning  i

personlig  hygiejne  og sygdomsforebyggelse.

ø 2gange(juliogdecember)erderuddeltmajsmel,ris,olie,sæbem.m.tiltrængendebønnog

deres  familier.

ø ViharIårudsendttot7ktemedlemsbladeog6tnr1e1nkkendepåe-mail.Visenderkun

bladet  til  medlemmer.

ø Studieturen  er igen  i år blevet  udskudt  til  forhåbentlig  2023.

Af  bestyrelsens  arbejde  kan  næmes:  Foreningen  har  i år arbejdet  på  en ny  hjemmeside,  hvilket  skal

give  bedre  mulighed  for  at donere  gaver  online.  Forsøg  på forbedret  brug  af  sociale  medier.

Udforskning  af  fonde  der  evt. kan  benyttes  til  ansøgninger  hos BiA.
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Masomos  aktiviteter  i2021  var  også præget  af  Corona-nedlukningeme.  Det  betød,  at støtten

pært  fokuserede  på livsfornødenheder  som  mad  og husleje.  I den periode  af  året,  hvor  det  var

umuligt  at rejse  til  Uganda,  fik  Masomo  god  hjælp  af  M-lisada  børnehjemmet  til  at fordele  både

mad  og penge.  Desuden  blev  en del støtte  sendt  direkte  til  modtagerne  med  services  som

WorldRemit  og Remitly.  Jonna  Kildebogaard  genoptog  sine  rejser  til  Uganda  ijuni  2021,  hvor

skolebørnene  (i  underskolen)  også  begyndte  -  for  senere  at stoppe  igen.  Kandidatklasserne  og de

unge  under  uddannelse  var  i gang  hele  året.

Der  blev  også  muUghed  for  at gennemføre  større  projekter,  som  fx  en solcelledrevet  vandpumpe,

nyt  køkken  og toiletter  på en skole,  nyt  kloaksystem  til  M-lisada,  en båd  til  kvindegnuppe  på

Kalangala  samt  en ny gårdsplads  hos de handikappede.

Udviklingen  i økonomiske  forhold

Porenmgen  har  i2021  realiseret  et overskud  på  286.472  kr.  I2020  var  der  et underskud  på 70.211

kr.  Budgeret  for  2021 var  et overskud  på 8.750  kr.

ø Sponsoraterne  er faldende,  da eksisterende  sponsorer  falder  fra  pga.  økonomi,  død  mv.

ø Masomo  fluktuercr  hvilkct  det  har  gjort  alle  år. Nogle  år er der  et stort  overskud,  mens  der

andre  år er underskud.  I år har  Masomo  et overskud  på 298.628  kr.

@ Administrationen  i Danmark  er lavere,  da der  bl.a.  ikke  kunne  gennemføres  en tilsynsrejse  i

2021.  Denudover  betales  nogle  udgifter  ikke  hvert  år. Udgifter  iUganda  er faldet  en smule

idet  transportudgifterne  er lavere  (igen  pga. covid).

Vi  ser et familiemedlemskab  som  to personer.  Demied  beregnes  det  samlede  antal  medlernmer  til

435 mod  474  medlernmer  året  før.  Kontingenter  skal  anvendes  til  generel  administration.  Den  del  af

foreningens  administmtion,  som  ikke  er direkte  rettet  mod  projekter,  erudgifter  til  revision,

medlemsblad,  mødeudgifter  samt  div.  kontorhold  mv.  Desuden  medregner  vi  ca. 1/3  af

tmnsportudgifter  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.
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Af  årets  gavegivere  har  vi til  SKAT  oplyst,  at 253 har  betalt  mere  end DKK  200,  hvilket  samlet

beløber  sig til  DKK  930.010.  Udover  disse  tal  har  viilighed  med  andre  organisationer  til  SKAT  i

foråret  2021 oplyst  de reviderede  tal  fra  2020  som  mål  for  omsætning,  davores  regnskab  ikke  er

færdigt  på det  tidlige  tidspunkt,  hvor  SKAT  ønskerrapportering.

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

omkostninger  til  revisionserklæmg  mv. overgår den potentielle  gevinst iform  af  momsgodtgørelse,

Forventninger  til  fremtiden

I2022  vil  vi  forsøge  at drive  foreningen  som et mere  alrnindeligt  år. Foreningen  vil  fortsætte  med

de allerede  fungerende  projekter  herunder  Masomo,  blyantsprojektet,  workshops,

husbygningsprojeket,  støtte  til  uddannelse  via  skolesponsorater  til  børn  og unge.

Vores  nye  hjemmeside  vil  denudover  blive  lanceret  i2022.

Bestyrelsen  er ansvarlige  for  indsamlinger  foretaget  i regnskabsåret  og erklærer  ved  underskrift,  at

indsamlingerne  er foretaget  i overensstemmelse  med  reglerne  i indsamlingsloven  og

indsam1inBsbekendtBørelsen, jf  bekendtgørelsens §9, stk. l,  nr. 4.

Bestyrelsen, Børn iAfrika,  Danmark

Børn i Afrika,  Richard Mortensens  Vej 170,  2300 København  S, Danmark,  www.borniafrika.dk

CVR 28018754,  E-mail: boerniafrika(2%mailcom
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Uiideiskiifter

Bestyrelsen  for  Børn  I Afrika,  30. maj  2021

Karsten  Dam,  formand:

Asta  Espedal,  kasserer:

Kat  Tegner:

t[  U

Birgitte  Bech,  næstformand:

Kristin  Espedala

Lars Ra!. L
Jonna  Kildebogaard:
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Note  Indtægter

Skolesponsorater  167.830

Masomo  908.771

Ellyantsprolekt 400

Husbygningspmjekt  52.700

Fonde 18.000

Gaver  og Gavebreve  71.097

Kontingenter  42.850

Tlpstllskud  68.109

M1DTÆG7TR I ALT  J

Note  Udgffter

Skoleispomorater

Sponsorater  Bukoto  School  1.751

Pear1Cho}rChildrenSupport  75.009

Sponsorater  andre  skoler  33.730

Projektudglfter  24.711

Masorno

I  Aktivltet

Projektudglfter

621.976

3.353

B1yarmpraJøkt
Aktivitet

2 Projektudglfter

22.276

6.178

Husbygnlngsprojekt

AkUvitet

2 Projektudglfter

Contlnuous  Skills  Program

Aktivltet

2 ProJekudglfter

Madbldrag  og julegave

AktMtet

2 ProJektudglfter

96.490

6.178

19.974

3.089

30.2B9

3.089

2 Admlnlstratlon  Uganda  53.985

Admlnlstratlon  Danmadi

3 Admlnistration

Tllsynsrejsti

Medlemsblade

22.189

19.019

uDGIFTER/A(j  1.043.285

Åners  pisuirxr  

Note  Aktlver

Beholdning  DK

Masomo  koritl

glvr. KoritiI  DK Inkl. Mpay

I alt

Beholdning  U(7

BIA beholdnlng  uG

Studlmur  beholdnlng  uG

Masomo  beholdning  uG

lalt

Tilgodehavender

Studletur

I alt

202.627

558.083

760.710

3.243

5.123

gs.oot

104.367

5.400

5.400

AKTnÆRlALT  870.477

Pass1ver

Egenkapltat

4 Egenkapital  prlmo

Årets  resultat

lalt

576.004

286.472

862.477

Kreditorer

Revislon  (anslåm)  8.000

Forudbetalirig  af  støtte  mv.

lalt  8.000

PASSIVER /ALT  870.477



Note  I

Note  2

Note  3

Masomo

Skolepenge,  uniformer  mm.

Anden  uddanne1se

Medlcln

Personll@ stØtte
Lldstyr  (fx  solceller)

Byggerl  og vedllgehold

Gaver  fra sponsorer

Madagaskar

Ikke kategoriseret

Projektug!fr

Transportudglfter

Lgln

Skolesponsorater

BlyantspnoJekt
Husbyggeri

Contlnuous  Skllts Program

Madbldrag  og Julegaw
Admlnlstratlon

Adrnlntstratlan

Revtsor

Abonnomenter/kurser

Forsikring

Software

Dlfferencer

Dlverse  adm

Renteudgifter

Gebyr  Bank

38. 714,00

39. 221,00

30.540,00

ig:i.ass,oo

73.056,00

183.215,00

44.532,00

18.646,02

664,07

621.976

11.839

49.937

61.776

8.000

1. 200

2.396

5.885

762

1.640

1.904

1.925

zz.isg

Note  4 Egenkapltal  primo

Masomo

Studletur

Tlpdsmidler

Ikke preniærket

Egenkapital  ultimo

Masomo

Studietur

Ikke Iremarket

Revlsor

14.786

10.524

65.857

484.837

576.004

298.628

10.S24

561.325

8.000

862.477



Bdm  i  Afåa

Den  uafl'iængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  d  Børn  i Afrika

KonkluaioÅ

'Vihavrevidqret.årsregnskabel;feir  Ejømi.,Afrikafoyregnskal>såret.O2.Q1.21  - ai.'iv.z'i,  der om-

fåtterrpsu1tJgpgøre;lse,  ba]ance OgpOtåI,  kiqruBderanyendtrpgnskabspraks0.  Åtsregnffihapt.

udarbejde4. efter,4rszegnpkaj;»s1oyen og.Udenrigsministeriet4.kravtilzegn.skabsafieeggålse..Års-;

'reg4k4qt:for  regmkab.sQet 01.Dj.2'1 -  31.1'2.2'1 4dviser @fresultat,på kr. 286.4".2,'p(gen egen-
kåpital  pr, 3"1..12.2t kr. 882.477'

Det  en vores  oQfattelse., at årsrregnsk@bet  giver  et retviåendø  bffledå  af virksomhedensver,

passiOer  og'firiansiålle  stining  pr. 31.12-21 smntaf  res'u1t4'et.  nf'vizksomhådensaktivitøt.e1  'foy

.regnOk:abgåret01.01.21  - 31;i2.21  i ovetemstemmelse  medåisregnskabslovån.

Grundlag  for  konklusion

FremhæveIse  af  forhoId  vedrørende  røvisionen

Vizksomheden  har  medtaget  budg'ettal  som samrriønligntngstal  i,resu1tatopgørelsen.  Disse)

budgMtalhai,  som aetogså'håmg!%  affeitatopgøte1sen,jkkeværetunderla@reVision,  hirox-

for  vi  iiå  udQlme;.nogen  sikkerhed  hezorn.

r'uivuiuybaxJ  Icdelses  ans'var  far  Åa:g;a4ih.h1iat

Fora'niqgens  ledelse  har  anåVatetfo:  Jatbejdelsen  af e:t årste'gnskaki,  der givez  åt re:tneendå

binede i ovdensstnmmøke  med  årsregnskabs]ovsn  og Udenngsåjisteriets.kråO  ti1'r9gn-

skgbaaflæggelse.  Ledelsen'hg  eridvidme  anåOaret  f6r  deB inteme  konj.ol,  Oorri iedelsen  anser

for'nø4ven<iigfor  @tudar6ejde  etåxsregnska6 uaenvase;nigf6jlin €ormation, uanspt)om  denne

qgldes  besvigelsez  eller  fejI.

VQd qd.ybeidffilsen  qf;  4rszegnskabet  er ledlelseq  ansvarlig  for at  vurdere  forenrngenp  evne  til  at

fortsætte  :iftqn,  atoplysp  om jqffioid  ved7ørende  fqrts@t d$,,  qyordette  et rqleyant,  st'at

I



Bøffl  k jkh4ka

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

udaxbejde  årsregnskabet  på gmndlag  af regnåkabsp'tin6ippet  om fortsat  dr'd'l,.:. råedininåe'  le-

delsen  entenhar  tilhensigt  at iikvidete'virksomheden,  indjtille  dtifteji  eller  ikke  har  andet  re-

aIi,Øtisk mternativ  ånd  at gøre.dettå.

Revisorø  ansvar  for  revisionen  af  årøregnskabmt

Vor(,smål  ez ap oppÅ høj'gra4  4sikkerh1e3ifor,'om  årsr.eg4'kå1iet.som'helffied erud,er;i  væ8ent1ig

-f<;j2infoqfftiop, uanset om 4enne s0id@s pesvigelser eller"fejl, og at afgive en revisions'påteg-

ntng med en Ronklusiqn. 'Høj ga<i  af sikke$ed  Qr et høJC niveauaf  sik%@rhed, mep  er iMe  en

galan:  fgr,.@t en revjsion., 4er u4fø;es i ovgppssteggp@lse rneyd intematiqnale's$4ey  om

.ieyi4iorrog  de jdårligere  krav, der er g41dende i Danm.aøg all,id vrl af(lpQe  væqg,ntlig %j1ir4fqr-
matioBi,når  sådq  jinaes. Fejlinformationer  kån opOtå pom f@lg<; af:besvigelsez.ener 'iejl  og kan

be$g!;es  som yqsentlige,  hOip.det.med .rim@lighm kan f"ozirites,.at  de enkeltvis ener qmlet

har indflydålse på de åk6rx5miske beslutnirxjer,  s6mrågn#kåsbrugerThs;t,raffler i>å ind1a5  af
årsregriskåbet;

Som'.ledi  en revision,  dår  udføres  i  o7erenss;temfneJnå  måd  intematioThåle  standmder  om revi-

sion  qg dey4,@t1igere  krav,,der  er ga;ldende.i  Darirnark,  f5rØUge;r  vi.faglige  vurdemger  og qp-

retholder  professionel  gkepsis  under  'revisionen.  Herudover:

ø I<ien$ceretogvuxd,erervins,i%ogn$ozvpentligfejli:oxmationiårsre;gnåkabet,uanqet(»m

denne'skylaes 6esvige1ser euer fejl, udfozr4et og udfører  revisi6nshand1ingqr som reon
på  dis,e  r;isiei samt.opr;år  revjsionffiey'is;  der'er  tilstrækkeiigj;  og egnet;'til  atdanne  grundlag

for yores komtision.  Risikoiri  for ikke a'3opdage'visent1ig  fejIinfomiation.foyårp.aget,af be-

åvigeJser er højere endved  va,sentlig fej1i:af5tmaq6n for4isaget g,fejl, idet besngålser kan

omfatte sammensværgffilser, dokurne:4amk, bevidste udeladelsej, vildledning  elIer t,ilside-
sætteJsø  af.interå  ke»ntrol.

ø 0pnårviforståem.afdenintemekoritr'olrriedjeleOanåfor'revisionen'foråtkunneudforine

revisiojishand1inger,  det  er p'assende  »fter  omstamdighederne,  ien  ikkg'foø  at  kunne  ud-

trykke.en  konmusion  om  effekti'nteten  afmksomhedens  intårne  kon'ff61.

e T:agervistillingtil,o;d@4';egnskabspraksi4,som0ranvendt'afej@ren,erpqs%n<ie,samt

om 4e regnskabsm,æssige  skøn  og'Qknyttede  oplysninger,  som eijere4 har  udarbejdet,  er

ø K6nkliide;ervi,omp%r<.nsu4rbejde1s:af4rsregnska!;+stpågnandJagafregnskabsp;incip-

petom  fortsat  drik  er pagsende,  samtom  der  på  giundlag  af'det  opnåede  revisi6nsbevis.ez

væseritlig  i4kkiihed  forbund;et  med,  begivenheder  ener fo:hold,  der  kan  skabe  betydeng

tvivl  orn virksornhedem  åme  til  åt fortsa@e  dn.  Hvis  vi kgnk[uderer,  åt der  er effi ræ-

sentlig  uerhed,  skal. vi i vore's revisionspåtegning  gør:e opmæyksom  på oplysningez

heromiårsiegnskåbet  eIler, hviå  sådmnå  oplysningerikke  ex tilstraakkelige,  modificere.v6-

res kqnklusion,.  Vores  konklusioner  er ba4<3;et.på  det  revisigns5evi3,  aerer  'opnået  Åem.til
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Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

datoen f6r *or6s ie'msionspåtegriing.  Fråt'tidi5ffi.begrvenhediø  ånet.forhold  kaB4g6  me4-
føre,  at  virkseimheden  ikke  læng'ire  k:an fottseette  drifte'n.

de:r noteoplysingeme,  9aint  om årsregnskåb'etnfspejlet  de  undetliggende  ttamåtionez  o

I)egivqrihed@r påen  sådgn jnåd €, at dez grveg et retviåendå  billedå  heråf.

Vi kommunikerer  medejererr  om,blandt  andet.det  plarilagte.omfang  og.den t.irl,qm;aqmgø -p1a-

'geri)ng af rev4sionen'sar@t ThetydeJige reåsionsffiæsqig@ o6servatipner,  fferunder  evånti»eLte,be-

tydelige  mangler  i intepi.koptr6),'som  v: i4ent3&eter  undez xeyiåionen.

Udtalelsi  om  ledelsesberåtningen

Ledelsen  er: ansva:lig  fot  ledelspsberetningen.

Vores kor4usioq.  om årsregnske;bet.omfaiter  ikke'Æeae1sesberetninge4, og vi u,d:trygker irHge7n.

fqrm  'f6x kpnkliipion  medsiQerhe,ti'q,  1edelsesberetningen.

r iilknytning.lil  vores revision  af årsregnskabet.er  det yore3ansvat  ,atleese leae1sesperetningen.

og,i den f@rbinde15å over*eje, om le4ejspsbert,t'ipgen  er yæs@njligtj:onsistent  m@d 4;sregn-
skabetenei'*oreå  vidån 6p»ået Ve,d jevi#ior'en  ellej  på ånde.n måde synnå atiQehqldeyæse;rit-

lig fejlinfomation.

V<»res ansvar'er:derudove't  'at overveje,  orÅ ledelsesbmetriingen  ijideholder  kra;vedå  oplysrnn-

ger  i henX61d 0l åjgregngkabs1ov5n.

Baseretpåd%udførte  art)ejde,qr 4etvgres'opfatteIse,  åtle<lØl4esberejingenØri  i:»yårensstem;

me14e m,ed.§sregnskabet  og pru<ieir5ejdnt  i overensqj;emme1semed  ,årsregriska%1ow,nskrav.

';i  har ikk.e fundet.yæsqr4t1ig jejlinfoq@tioni  Iedelsesberetnipger;.

Aarhus, deri 24. mai :4Q22

Beierholm

Statsaut.  revisot
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