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Ledelsesberetning
Foreningens formål er at støtte arbejde for de værst stillede børn i Afrika, i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp eller som selvstændig virksomhed i forbindelse med særlige
projekter.

Årets aktiviteter
Foreningens hovedaktiviteter har i 2008 primært været:
• Drift samt videre udbygning af fysiske rammer for Eden School.
• Direkte økonomisk og materiel støtte til skolegang for forældreløse og fattige børn i
Uganda.
• Korturné i hele Danmark med Ugandisk børnekor.
Der er ikke i 2008 igangsat yderligere projekter.

Udviklingen i økonomiske forhold
Foreningen har i 2008 realiseret et underskud på godt kr. 74.000 mod et overskud i 2007 på
godt kr. 417.000.
Først og fremmest skyldes det, at tilskud fra Danida til Eden School projektet ikke længere
ydes, da det støttede projekt er afsluttet 31.12.2007. Projektrapport og –regnskab afleveredes
til Danida i efteråret 2008.
Det har betydet, at en lang række omkostninger både i Danmark og i Uganda ikke længere
finansieres som en del af Danida-projektet.
Antallet af kontingenter er pt. 39 enkeltkontingenter og 104 familiekontingenter, som jfr.
Danmarks Statistik i gennemsnit vil dække 2,8 medlemmer, hvorved det samlede antal
medlemmer beregnes til 329.
Kontingenter skal anvendes til generel administration. Dén del af foreningens administration,
som ikke er projektvendt, er udgifter i Danmark til revision, nyhedsbrev, mødeudgifter samt
div. kontorhold mv. Udover kontingenterne er dette finansieret ved tilskud fra Tipsmidler
efter ansøgning til Kulturministeriet. Der vil igen i 2009 blive søgt om Tipsmidler.
Der er modtaget i alt 618 gaver fordelt på 336 gavegivere.
I Uganda har vores tidligere bogholder forladt organisationen og er erstattet af dels den
daglige leder af kontoret i Uganda, som 1-2 dage om måneden støttes af en lokal
regnskabskonsulent.
Overdragelsen ifbm. fratrædelsen lod dog noget tilbage at ønske, så det har i Uganda været et
puslespil at få bogføringen på plads. Ved årets slutning er der dog kommet styr på
bogføringen. Regnskabet er revideret af lokal autoriseret revisor.
Der har ikke været volontører i år for Børn I Afrika i Kampala, men der har været tilknyttet en
dansk ingeniør, som dog fratrådte før tid pga. sygdom. Også denne fratrædelse blev af
forskellige årsager noget kaotisk – og bogføringen af bilag af denne ingeniør mangler
desværre bilagsnumre og er bla. derfor svær at gennemskue.
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Det samme gør sig gældende for LisaCare projektet, som producerer et omfangsrigt
bilagsmateriale. Dog er bilagsnummerering genoptaget ultimo 2008, så 2009 vil
bogføringsmæssigt for alle delprojekter blive lidt enklere.
I forbindelse med udbetalinger til vores partner, Ambassadors of Hope, som i praksis driver
Eden School, har det knebet med at modtage relevante bilag og revisionsrapporter, der
dokumenterede korrekt anvendelse af de fremsendte midler. Proceduren er derfor pr. årsskiftet
ændret, så der nu simpelthen ikke udbetales, førende der foreligger regnskab ført op til dato.
I regnskabet fremtræder en række differencer, fordi vi løbende har konsolideret både
regnskabet fra Eden School og Lisa Care mv. ind i det danske regnskab. Efterfølgende har det
desværre vist sig, at den ugandiske regnskabsføring i mange tilfælde har genåbnet ”gamle”
måneder ifbm. efterposteringer mv. Det har konsolideringen ikke kunne opsamle – og dermed
er differencerne opstået. Fra og med 2009 vil vi kun konsolidere ved slutning af året.
Det skal bemærkes, at en væsentlig del af omregningen fra USD og fra UGS er sket med en
fast kurs – fastsat primo 2008 – på 340 UGS / DKK. Dette medfører en række
valutadifferencer.
Det færdige regnskab er for 2008 aflagt i en mere projektrettet form, som ikke er helt
sammenlignelig med tidligere regnskaber.
Ifht. budgettet, som er anført på regnskabet, er det på udgiftssiden specielt videreudbygning af
Eden School, der sammen med mindre forbrug i LisaCare projektet giver anledning til
forskellen mellem budgetteret underskud på kr. 358.000 til reelt underskud på kr. 74.000. Det
skyldes primært, at en række forventede aktiviteter ikke nåede igangsættelse i 2008 – de
forventes gennemført i 2009. På indtægtssiden er det specielt forøgede indtægter i Lisa Care
projektet og tilskuddet fra Tipsmidlerne, der gør forskellen.

Forventninger til fremtiden
Bestyrelsen har i 2008 brugt megen energi på at frembringe et strategidokument, som er
vedlagt Årsrapporten.
Dette dokument beskriver vores forventninger til fremtiden.
Børn I Afrika, Danmark, Bestyrelsen
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RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA - 1.1.2008 - 31.12.2008
Note

1

Eden School Project
Udgifter Overførsel til AOH
Byggeudgifter
Indtægter Skolesponsorater

153.177
206.280

Lisa Care Project
Udgifter
Indtægter Øremrk. gaver

359.458
124.650

09-05-2009

BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2008

-234.808

Budget
-180.000
-290.000
144.000

Note

Aktiver
Beholdning DK

Beholdning UG
187.493
312.948

Penalhus projekt
Udgifter
Indtægter Øremrk. gaver

22.072
24.076

125.456

2.004

-225.000
225.000

LisaCare konto
Penalhus konto
BiA Ungdom konto
Øvrige konti i DK
Bankkonto UG
Kassebeholdning UG

Tilgodehavender Mellemregning LisaCare
Mellemregning UG i øvrigt
Mellemregning kor (DK)

-15.000
15.000

184.615
10.444
13.649
135.426
33.630
1.756
1.639
65.035

344.134
35.386

379.520

66.674
5.940

72.614
452.134

AKTIVER I ALT
Container redning
Udgifter
Indtægter Øremrk. gaver

2
2

Korturné
Udgifter Betalt af BiA
½ del af korturné
Indtægter ½ del af korturné

46.924
47.137

212

-42.000
48.000
Passiver
Egenkapitel

36.032
321.836

BiA Ungdom
Udgifter
Indtægter Øremrk. indt.

7
357.868
327.776

1.250
14.770

-30.092

Kreditorer

3

Ikke øremærkede aktiviteter
Udgifter Racobao Youth workshop
Projektgenerelle omk.
Indtægter Gaver & gavebreve
Anden indsamling
Ora Balora - firmastøtte

20.923
22.000

8.795
223.242
276.827
17.541
5.000

299.368

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER

4
5

6

Administration
Udgifter Danmark
Indtægter Kontingenter
Tipstilskud
Finansielle indtægter

1.077

-23.000
23.000

67.331

0
-212.000
180.000
45.000
5.000

-55.299

-302.000

2.108

-75.000
16.000
0
3.000

20.976

0

-74.167

-358.000

232.037

85.490
9.225
73.147
5.227

87.598

Ekstraordinære udgifter
Udgifter Differencer

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER

Kreditorer DK
Kreditorer UG

407.998
3.925

18.163
22.048

40.211

0
PASSIVER I ALT

Special supported Children
Udgifter
Indtægter Øremrk. indt.

482.165
-74.167

Forudbetalt kontingent

0
8
8

13.520

EK primo
Årets resultat
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN
Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Lisa Care Project udgifter
Aktiviteter, UG
Local Staff, UG
Local Admin, UG
Investeringer, UG

09-05-2009

NOTER TIL BALANCEN
Note 7
141.809
14.128
19.794
11.762

187.493

Korturné

Note 8
Betaling for koncerter
Flyrejse mv.
Kost og logi
PR
Koncertforberedelser
Transport
Lys & lyd
Administration
Diverse

225.795
105.419
48.854
40.920
12.155
72.900
96.475
25.017
16.135

643.671

Koncertindtægter
Choral Denmark
Kollekter og diverse
Sponsorindtægter

434.452
50.000
27.099
144.000

655.551

Projektgenerelle omkostninger
Tilsynsrejser incl. ophold
Staff - Salaries etc., UG
Office rent etc., UG
Transport, Car etc., UG
Auditor, UG
Admin, UG

81.484
63.433
35.881
17.743
6.497
18.205

223.242

Administration
Revision
Div. administration
Nyhedsbrev
Mødeudgifter

30.875
9.219
43.968
1.428

Egenkapital Ultimo
Hensat til Lisa Care project
Hensat til Penalhus project
Hensat til BiA Ungdom
Formue til fri disposition
Kreditorer
Skyldig revision 2007
Skyldig Nyhedsbrev
Vagn har til gode

184.615
16.844
13.649
192.890

407.998

10.250
7.256
656

18.163

Ej hævede checks i Uganda

Note 5

Kontingenter
Singlekontingent, 39 stk
Familiekontingent, 104 stk
Regulering

Note 6
85.490
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22.048

Ekstraordinære udgifter
Valutakursdifferencer
Afstemningsdifferencer

1.950
7.800
-525

9.225

15.352
5.624

20.976
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Børn I Afrikas strategiplan for 2009 – 2011
Nærværende strategiplan er gældende i en 3-årig periode fra 2009 til og med 2011, og er
et udtryk for de aktiviteter som Børn i Afrika vil koncentrere sig om – inden for rammerne af
foreningens vedtægter.
Børn i Afrika vil med indsamlede penge, støtte egne igangværende udviklingsprojekter
eller andre Ngo’ers igangværende udviklingsprojekter i Afrika.
I perioden vil BiA fokusere på en spredning af arbejdet til landdistrikter.
I alle tilfælde skal projekterne have egen opfølgning, tilsyn og om nødvendigt
regnskabsføring fra CiA’s kontor i Kampala.
I Afrika:
BiA ønsker at opretholde kontoret i Kampala med 1 ansat projektleder og evt. lokale
volontører. Projektlederen fører det daglige tilsyn med arbejdet i Afrika. Personalepolitik,
jobbeskrivelse og lønpolitik tilpasses løbende efter behov og muligheder.
Bestyrelsen for CiA forsøges sammensat så den afspejler vores fælles
projektengagement. For arbejdet i Uganda ønskes åbenhed og gennemsigtighed for alle
implicerede. Vi anstrenger os specielt for at projektlederen hele tiden er opdateret med
informationer fra Danmark.
• I perioden forsøges Eden School færdiggjort med de nødvendig forbedringer og
byggeaktiviteter. Dette sker i samarbejde med partnerne og med deres økonomiske
medvirken. Aktiviteterne tilpasses de økonomiske ressourcer fra Danmark.
• Monitoreringen af Eden School fortsætter. Nu med fokus på det pædagogiske og
med sponsorerede børn i fornødent omfang. Monitorering af skolens driftspolitik.
• Fortsættelse af Penalhusprojektet. Nye sponsor-børn findes i et begrænset antal
skoler (2-3) og med hovedvægt på landdistrikter.
• Når skole-sponsor indtægterne kommer til at overstige vores forpligtende udgifter
til børn i Eden School, så kan vi udvide med andre sponsorbørn – dog primært i
landdisktrikter.
• Fortsat støtte til Racobao’s arbejde blandt forældreløse børn i Rakai-området – dels
gennem de beløb vi sideløbende indsamler til FKN og dels (afhængigt af vores
formåen) direkte støtte fra BiA til navngivne aktiviteter.
• LisaCare’s arbejde blandt handicappedes børn og forældreløse børn fortsættes.
• Fortsat støtte en lille gruppe børn og unges videreuddannelse v.hj.a. øremærkede
fondsmidler.
• Mindre, nye projekter på maksimalt DKK 500.000,00 finansieret af puljemidler kan
evt. opstartes efter en grundig vurdering i Bestyrelsen.

I Danmark:
BiA skal have en effektiv og enkel administration. De samlede administrationsudgifterne i
Danmark og Afrika må ikke overstige 10 % af foreningens omsætning.
• BiA skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed for såvel almindelige medlemmer,
udvalgsmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer. Kommunikationen skal ske så
hensigtsmæssigt og økonomisk som muligt. Bestyrelseskorrespondance gemmes på
de dertil indrettede interne sider på hjemmesiden.
• Nyhedsbrevet og hjemmesiden fortsætter og konceptet udvikles om nødvendigt.
Bl.a. er det målet at en del af hjemmesiden kan læses på engelsk.
• Foredragsvirksomhed fortsættes når der er efterspørgsel.
• Studieturene fortsætter og udvikles.
• Der skal arbejdes på fortsat forøgelse af alle slags indtægter: skolesponsorater,
gavebreve og støtte til Penalhusprojektet. Kredsen af gavegivere forsøges udvidet og
vi skal også forsøge at udnytte fondsmidler bedst muligt. I forbindelse med
Penalhusprojektet forsøger vi at inddrage flere danske skoler.
• Koncertturnéen 2008 evalueres grundigt inden 31. juni 2009 i såvel koncertudvalget
som i bestyrelsen. Vi vil sigte på at næste turné bliver med deltagende børn fra eget
arbejde (Eden School, Rakai mv.).
• Børn i Afrika’s samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp fortsættes og udvikles.
• BiA fortsætter som paraplyorganisation for LisaCare. Hvis andre organisationer
med sammenligneligt formål ønsker at indtræde, kræves en analyse og regelsætning
i BiA.
• Danske volontører udsendes kun efter en analyse i bestyrelsen vedrørende regler,
forsikring, program, forberedelse mv. I givet fald undersøges om vi kan samarbejde
med FKN om forberedende kurser.
• BiA gennemfører kun de nødvendigste overordnede tilsynsrejser og disse
koordineres med bestyrelsesmøder i CiA (Kampala). Vores medarbejder i Kampala
fører i så høj grad som muligt tilsyn med projekterne
BiA skal konsolidere sig økonomisk med en reservekapital.
I efteråret 2011 arbejdes på en fornyet strategiplan for årene 2012-2014 til vedtagelse
primo 2012. Aktiviteter i perioden 2009-2011 der i deres væsen falder uden for
nærværende strategiplans beskrivelse, kræver grundig behandling i bestyrelsen.
Vedtaget i denne endelige form på bestyrelsesmødet d. 6/2 2009 med efterfølgende små rettelser.
Det besluttedes også at udarbejde en handlingsplan til en del af ovenstående punkter.

