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Ledelsesberetning 

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

i Afrika med at få en skoleuddannelse og en sund opvækst.. 

Årets aktiviteter 

Foreningens hovedaktiviteter har i 2018 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 2018 følgende aktiviteter: 

 Blyantsprojektet: Skolematerialer (blyanter, kuglepenne, kladdehæfter, geometrisæt, skoletasker, uniformer mm) til 

de fattigste børn på forskellige skoler. Der kommer efterhånden flere skoler med i projektet, idet f.eks. naboskoler 

der hører om projektet, også brændende ønsker at komme med. Det drejer sig om skoler fordelt i hele 7 distrikter i 

Uganda og dækkende 1100 børn i alt.  

 Husbyggerierne: Vi har færdiggjort 1 hus i 2018. I løbet af 2018 har vi solgt ca. 22 af de 30 anparter til det hus, vi i 

øjeblikket samler ind til, nemlig til Jennifer Tumusiime, en hiv-smittet enlig mor med 3 børn i alderen 6 til 11 år. 

 I alt 181 elever har haft glæde af skole-sponsorater bestående af kontant betaling af skolepenge. De fordeler sig i 

forskellige grupper, heriblandt 17 unge fra The Pearls koret, 11 der er privat sponsoreret og 153 andre elever fordelt 

på ca. 25 skoler. 

 SED-projektet (iværksætterprojekt), hvor foreningen udvælger egnede børn der får f.eks. et par ænder, en ged eller 

en pattegris som de skal tage sig af og fodre op. For 11 af børnene gik det galt, og dyrene døde eller blev stjålet. For 

de kvinder, der fik et lille lån, har 11 af dem betalt tilbage, og deres lille forretning blomstrer. 

 Vi har afholdt 6 store 3-dages lejre for børn ud af de 8 resterende fra vores bevilling fra Den Obelske Familiefond.  

Programmet består af alt det, der kan være nyttigt for et fattigt barn med måske kun en enkelt forælder, der kan være 

HIV-positiv eller syg af andre årsager. Ved afslutningen får børnene udleveret moskitonet, T-shirt, hygiejne-sæt mv. 

Masomo delprojektet har desuden gennemført en række aktiviteter i 2018, som blev et godt år med 

stor sponsorstøtte, som gjorde det muligt for Jonna Kildebogaard at rejse til Uganda 9 gange for at 

følge med i projekterne og betale skolepenge mm. Det har været anstrengende at følge projekter tre 

forskellige steder (Kalangala, Masaka og Iganga), bl.a. fordi hvert besøg krævede mange timers 

kørsel. I det kommende år bliver antallet af nye projekter mere begrænset. Aktiviteterne var i korte 

træk: 

1. 413 børn har fået betalt skolegang (inkl. uniform, frokost, bøger, skoletaske osv.). 

2. 55 unge er i gang med en uddannelse – deraf 50 piger i frisørlære og 5 på en mellemuddannelse. Det betyder, at hver 

af dem nu kan tjene lidt, og dermed forsørge sig selv 

3. CCF-børnehjemmet i Iganga er næsten færdigbygget. Masomo betaler her for 49 børns skolegang samt medicin. 

4. Undervisningslokalerne hos GoGirl Foundation i Masaka er klar til brug. Her er blandt andet teenagermødre og 

piger, som er blevet gift meget unge. De lærer et håndværk som at lave kurve og at sy 

5. Enlige mødre har fået støtte til husleje. Hvis der er flere måneders restance, kan ejeren sætte en hængelås på 

værelset, og familien bliver smidt ud. Når man skal leje et værelse, forlanges 3-4 måneders husleje på forskud, og 

det er stort set umuligt for moderen. Derfor kan et beløb på et par måneders husleje være en stor hjælp. 

6. De handikappede får stadig støtte til fx madrasser, medicin og udbedring af bygninger 

7. 210 skoleelever på øen Kalangala støttes fortsat. 

Udviklingen i økonomiske forhold 

Foreningen har i 2018 realiseret et underskud på DKK 6.100 mod et overskud i 2017 på DKK 

120.858 og mod et budgetteret overskud på DKK 20.800. 

 

Forklaringen på forskellen ifht. budgettet er først og fremmest teknisk, fordi budgettet ikke tog højde 

for, at tilskuddet fra Obelfonden faktisk var opnået og indtægtsført i 2017 og dermed gav Racobao 

projektet underskud i 2018. Ser man bort fra dette, er det samlede resultat ganske fornuftigt. 

http://www.borniafrika.dk/
mailto:boerniafrika@gmail.com


BØRN I AFRIKA  side 3 

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

CVR: 28018754, E-mail: boerniafrika@gmail.com 

 

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 532 mod 564 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 2019 blive søgt om Tipsmidler til administration fra TLAN puljen. 

 

Af årets gavegivere har vi til SKAT oplyst, at 269 har betalt mere end DKK 200, hvilket samlet 

beløber sig til DKK 651.941fraregnet fonde, arv, kollekter mv. Udover disse tal har vi i lighed med 

andre organisationer til SKAT i foråret 2019 oplyst de reviderede tal fra 2017 som mål for 

omsætning, da vores regnskab ikke er færdigt på det tidlige tidspunkt, hvor SKAT ønsker 

rapportering.  

 

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

regnskab i Uganda fungerer. Der har været skiftet kasserer i foreningen i Danmark fom. Januar 2018, 

men den ny kasserer har valgt at fratræde igen i løbet af 2019 grundet personlige forhold. Det har 

ikke i væsentlig grad forstyrret regnskabsaflæggelsen for 2018, som er udarbejdet af den tidligere 

kasserer og nuværende suppleant, Lars Ravn. Bestyrelsen arbejder på at sikre kassererfunktionen 

fom. Januar 2020 inkl. regnskabsaflæggelse 2019. 

 

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. Dette gælder specielt 

for blyantsprojektet. 

Forventninger til fremtiden 

2019 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 studietur i 2019 ligesom det gjordes i 2018. 

 

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 2020. 

 

Bestyrelsen, Børn I Afrika, Danmark 
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RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2018 - 31.12.2018 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2018

Note Budget 2017 Note Aktiver

Udgifter Driftstilskud Bukoto School 20.548 -22.200 -22.989 Beholdning DK Masomo konti 272.500

Pearl Choir støtte 49.263 -53.900 -67.803 Øvr. konti i DK inkl. MPay 506.245 778.745

Blyantsprojekt 50.525 -49.200 -107.885

Anden støtte til uddannelse 73.869 194.205 -94.400 -101.515 Beholdning UG BiA beholdning UG 7.847

Indtægter Skolesponsorater mv. 205.480 11.275 208.000 207.890 Masomo beholdning UG 11.253 19.100 797.845

Mellemregninger Studietur 10.402

1 Udgifter Skolepenge, vedligehold oma. 767.011 -600.000 -718.776

Indtægter Øremrk. gaver 735.739 -31.272 600.000 830.363 AKTIVER I ALT 808.247

Husbygningsprojekt

Udgifter Bygningsudgifter 11.986 -34.500 -88.626

Indtægter Øremrk. indt. 51.590 39.604 34.500 56.150 Passiver

Egenkapital EK primo 806.496

Studietur 5 Årets resultat -6.100 800.397

Udgifter Studietur 267.766 -320.000 0

Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 273.679 5.913 320.000 0 Kreditorer Revision, anslået 7.500

Forudbetaling af støtte mv 350 7.850

Racobao

Udgifter Workshops og Obel camps 86.498 -100.300 -64.514 PASSIVER I ALT 808.247

Indtægter Tilskud fra Obel fonden 0 -86.498 100.300 154.360

SED

Udgifter Small Enterprise Developm. 8.562 -10.000 -9.808

Indtægter Øremrk. indt. 12.000 3.438 10.000 10.000

Generelle aktiviteter

2 Udgifter Projektgenerelle omk. 35.488 -19.000 -33.148

Indtægter Gaver & gavebreve 81.861 40.000 81.451

Kollekt, foredrag mv. 2.225 84.086 48.597 2.000 1.842

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER -8.943 11.300 126.992

Administration

3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 105.552 -103.000 -117.485

Differencer (Valuta og afrund) 1.422 106.974 0 -1.569

4 Indtægter Kontingenter 42.825 47.500 45.600

Tipstilskud 66.992 65.000 67.293

Renter 0 109.817 2.843 0 28

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER -6.100 20.800 120.858

Skoleprojekter

Masomo Projekt
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Projekt Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således

Udgifter Skolepenge og uniformer mm. 318.627 Studietur 0

Anden uddannelse 26.739 Racobao 89.846

Medicin 4.975 Masomo 315.274 405.120

Personlig støtte 43.881

Udstyr (bla solceller) 57.482 Ikke øremærket, primo 401.176 806.496

Byggeri og vedligehold 304.604

Anden støtte 2.747 Egenkapitalen ultimo er øremærket således

Betalt i Danmark 5.011 Studietur 5.913

Gebyrer 2.943 767.010 600.000 718.776 Racobao 3.348

Masomo 283.753 293.014

Note 2 Projektgenerelle omkostninger

Tilsynsrejser inkl. ophold 10.636 -11.700 10.372 Ikke øremærket, ultimo 507.383 800.397

Løn og vederlag, UG 40.898 -37.200 39.310

Transport, bil etc., UG 19.442 -7.300 16.615

½ bogføres på adm. -35.488 35.488 37.200 -33.148

Note 3 Administration

Revison, UG 2.526 -2.500 2.830

Admin, UG 18.158 -12.300 25.281

Husleje, UG 6.678 -9.500 5.576

Revision, DK 7.688 -7.500 7.625

Div. administration, DK 12.465 -7.500 7.570

Bank-gebyrer mv. 3.813 -1.500 3.250

Medlemsblad, DK 18.618 -24.000 31.470

Repræsentation, DK 118 -1.000 735

2 ½ projektgenerelle omkostn. 35.488 105.552 -37.200 33.148

Note 4 Kontingenter

Singlekontingent, 210 stk 21.000 17.500 175 stk Opgørelsesmæssigt er der i 2018 = 210 + 161*2 = 532 medlemmer

Familiekontingent, 161 stk 24.150 45.150 30.000 200 stk Tilsvarende var der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer
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Børn  i Afrika

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmerne  af  Børn  i Afrika

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Børn  i Afrika  for regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18,  der  om-

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

udarbejdes  efi;er  årsregnskabsloven  og Udenrigsministeriets  krav  til  regnskabsaflæggelse.  Års-

regnskabet  for regnskabsåret  01.01.18  -  31.12.18  udviser  et resultat  på  kr. -6.100  og en egen-

kapital  pr. 31.12.18  kr. 800.397.

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

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.18  sarnt  af resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  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 Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

nærmere  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  forpligl.elser  i henhold  til  disse  regler  og  krav.  Det  er vores

opfatt.else,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  grundlag  for  vores  kon-

klusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Virksornheden  har medtaget  budgettal  som  sarnmenngningstal  i resultatopgørelsen.  Disse

budgettal  har,  som  det  også  fremgår  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

bilIlede  i overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven  og Udenrigsrninisteriets  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  denne

skyldes  besvigelser  ener  fejl.

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

fortsætte  driflen,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt  at

[3EIEnH0Lm
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udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre  le-

delsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  virksomheden,  indstille  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  denne  skyldes  besvigelser  ener  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

betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eller  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  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  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.

* Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for  at kuru'ie  udforme

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af  virksomhedens  interne  kontrol.

* Tager  vi  stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ejeren,  er passende,  samt

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  grundlag  af det  opnåede  revisionsbevis  er

væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener forhold,  der  kan  skabe  betydelig

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  eller,  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.

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

der  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transakt.ioner  og

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

Vi  kornrnunikerer  med  ejeren  om blandt  andet  det  planlagt.e  omfang  og den  tidsmæssige  pla-

cering  af revisionen  sarnt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuene  be-

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

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og vi udtrykker  ingen

form  for konklusion  med  sikkerhed  om 1ede1sesberetningen.

I tilknylning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse ledelsesberetningen

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

skabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  eller  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  fejlinformation  i 1ede1sesberetningen.

Aarhus,  den  12. juni  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-m.  32 89 54 68

Carsten  Ande

Statsaut.  revisor

[3 € 1€ m-10Lm
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