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BESTYRELSESPÅTEGNING:
Undertegnede har aflagt årsrapport for 2019 for Østafrikas Venner.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlufmagle, den 24. februar 2020
Bestyrelse:

______________________
Tommy Lading
formand

______________________
Sarah Lewis Kimambo
næstformand

______________________
Shani Rajabu Challange

______________________
Charlotte Strandfelt

______________________
Fadhila Rajabu Challange
kasserer
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER:
Til ledelsen i Østafrikas Venner:
Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Østafrikas Venner, på grundlag af oplysninger, De
har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 31. december 2019 for Østafrikas Venner,
resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2019 samt anvendt regnskabspraksis
og andre forklarende oplysninger.
Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den
internationale standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
Vi har anvendt vor ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med
udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens
klasse A og foreningens vedtægter. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR – danske
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven eller foreningens vedtægter.

Næstved, den 24. februar 2020
KvalitetsRevision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR.nr. 36480254

Martin Bech Ø. Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34465
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FORENINGSOPLYSNINGER

Forening:

Østafrikas Venner
Suså Landevej 84
4160 Herlufmagle
CVR.nr.: 30 66 82 00
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Bestyrelse:

Tommy Lading (formand)
Sarah Lewis Kimambo (næstformand)
Fadhila Rajabu Challange (kasserer)
Shani Rajabu Challange
Charlotte Strandfelt

Revisor:

KvalitetsRevision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Kaj 16
4700 Næstved

Bankforbindelse:

Merkur – Den Almennyttige Andelskasse
Bispensgade 16, 1.
9000 Aalborg

Samarbejdspartnere:

Merkur Fonden
OikosFonden
CISU
FuturaCentret
Genbrug til Syd
MultiCenter Syd
Computergruppen – Seniorer uden Grænser
Genbrug og Donation

5
LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:
Marafiki - Østafrikas Venner har aktiviteter indenfor uddannelse, sundhed, børn og unge.
Endvidere arrangerer foreningen oplysningsarbejde i Danmark og sørger for containertransport.
Containertransporten til Østafrika, foregår med støtte fra DMRU, Genbrug til Syd.
Usædvanlige forhold:
Foreningen har ikke været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling.
Usikkerhed ved indregning eller måling:
Ledelsen vurderer, at der ikke har været poster i årsregnskabet, der har været påvirket af væsentlig
usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Foreningens aktivitet og resultat har i 2019 været som forventet.
Aktiviteter
Genbrug til syd.
Modtager årsrapport, hvis der blive søgt en bevilling. Har deltaget i revue, kurser og årsmødet.
Fik en bevillingen GTS 19-18, den var en prøveforsendelse til Tanzania, der er været en del
udfordringer med lang tid i havnen i Tanzania, hvilket gjorte at der løb mange ekstra udgifter på.
De normale regler blev fulgt. Det gjorde dog ikke at vi slap.
I år er det første gang, at der har være ekstra udgifter i forbindelse med forsendelse. Alle de
andre år har vores samarbejdspartnerne fået fritagelse fra skat og afgifter. I år fik vores
samarbejdspartner afslag på skattefritagelse et par dage før containeren ankom til havnen i
Tanga, Tanzania. Vi ventede spændt på, at indholdet i containeren skulle inspiceres af en
medarbejder fra told og skat i Tanzania (TRA), for at fastsætte beløbet for afgifter og skat.
Beløbet blev 11,776,610 tsh svarende til ca. 34.000 kr.
Vi besluttede i fældeskab med Genbrug til syd og speditør, at det var bedst, at vi betalte. Når
containeren har stået i havnen over 7 dage, koster det i containerleje og havneafgift, hvilket
hurtigt ville blive bekostelig.
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Beløbet til told og skat blev betalt sammen med de andre normale udgifter, som der er, når man
sender en containeren. Containeren kom ud af havnen, og udstyret blev fordelt til skoler,
kliniker, hospitaler, børnehjem og NGO’er.
Projektrejse blev afholdt, rapport blev lavet.
I slutningen af december blev alle bilag sendt til Genbruge til syd, de vil blive behandlet i starten
af 2020. Der komme en regning fra GTS på told og skat, der mangle ca. 11.000 k. af de 34.000
kr. Ved ansøgninger modtager de relevante information.
CISU
De modtager årsrapport
Det blev holdt 3 vejledninger i forbindelse med ansøgning til et affaldsprojekt i Lushoto.
Ansøgningen blev indsendt, svar blev et betinget afslag, hvilket vil sige at ideen er god, der er
dog nogle punkter som skal omskrives. Bestyrelsen har ikke besluttet om der skal forsættes med
den eller den skal droppes.
Oplægget var at 6 skole skulle same affald ind, lave en sorteringen, sælge det der kunne, resten
skulle hen til nogle genbrugspladser som kommune stod for.
Tak til alle dem som har været med til at skrive, komme med input, med mere
Merkur Fonden
De modtager årsrapporten
Vi har i år modtaget 83.200 kr. Vi takker for Merkur Fondens støtte.
I forbindelse med hvidvaskning og data loven er vi ved at se på vores registrering af modtagne
penge og fordeling, så det det vil blive nemmere at se hvad penge fra forskellige støtte bliver
brugt til. Måden hvorpå penge er kommet fra, at give gave til Østafrikas Venner hvorefter de
blev sendt til Merkur fonden, stoppede d. 31.12.2019.
Vi er i dialog omkring hvad der må skrives på vores hjemmeside og info som bliver sendt på
mail til medlemmer og andre.
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Merkur – Den Almennyttige Andelskasse
Modtager kopi af pas eller kørekort samt kopi af sundhedskort på alle bestyrelsesmedlemmer.
Modtager referatet fra generalforsamling.
Vi er ved at se på hæve kort som blive brugt i Østafrika.
Mulighed for at købe andelsbeviser, for at få mindre udgifter til gebyr hos Merkur
Østafrikas Venner, Østafrika
Comfort, Tanga
Mama i Tanga driver med stor snilde et børnehjem, samt tager vare om et albino barn fra Tanga
mens forældrene passer deres arbejde, det tør ikke lade barnet blive hjemme.
Der er sket nogle ændringer gennem de senere år, nu går alle børn i offentlige skole, da det ikke
koster så meget, det er billigere end som førhen, hvor der på børnehjemmet blev undervist i de
forskellige klassetrin.
Hvis man har lyst til at bor og se hvordan livet er på børnehjemmet, kan man kontakte Mai, for
tiden koster det, overnatning: 30.000 Tsh. pr person.
https://marafiki.dk/comfort-tanga---tanzania
Ngahokora
Østafrikas Venner har et partnerskab med klinikken og skolen, hvor skolebestyrelsen er den
organisatoriske samarbejdspartner. Målet for samarbejdet er en styrkelse af klinikken og skolens
arbejde, hvortil kommer muligheden for en rækken mindre civilsamfundsorganisationer at bruge
de faciliteter, der er gjort tilgængelige. Både klinikken og skolen har et stort opland. Det
foreløbige konkrete resultat af samarbejdet er forsendelsen af en container med udstyr til
primært klinik og skole, sekundært til landsbykontoret.
Klinikken servicerer et langt større antal borgere end den af myndighederne er dimensioneret til.
Samtidig har klinikken gode bygninger, da landsbyen med hjælp fra en lokal fond tilbage i 2014
byggede en ny, større klinik. Hidtil er der dog ikke fulgt tilsvarende mere udstyr og
medicinforsyninger. Klinikkens mål er at blive opgraderet fra klinik til sundhedscenter, hvormed
der vil følge bedre bevillinger fra myndighedernes side. I Tanzania skal en klink og lokale
kræfter selv bidrage til en sådan opgradering. Et delmål for samarbejdsprojektet har således
været at bidrage til dette.
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På samme vis har skolen mange elever, men ikke så meget udstyr. Landsbyen har selv bygget
flere klasselokaler. Skolen har mange lærere, men de mangler faciliteter til at undervise og til at
vedligeholde og udbygge de kundskaber der har med sig til landsbyen fra deres uddannelse og
andre stillinger.
https://marafiki.dk/ngahokora
Marafiki wa Afrika Marshariki – Tanga
Modtaget penge GTS 19-18: 15.267 kr. 5.049.806 tsh
Modtaget penge Merkur Fonden: 29.981 kr. 9.916.698 tsh
Aktiviteter: 600 kr. 198.460 tsh
Bevilling GTS 19-18: Vores samarbejdspartner i Tanzania er lykkes med at få samlet 4.000.000
tsh. (svarende til ca. 11.700 kr.) sammen, som er deres bidrag til betalingen af afgifter og skat.
Østafrikas Venner arbejder nu på af få samlet resten af beløbet sammen her i Danmark ved at
søge fonde, spørge firmaer, privatpersoner m.fl. om de vil støtte med et beløb for at få dækket
ekstraudgifter i Tanzania. Restbeløbet er på omkring 22.300 kr
Lokaler er blevet meget medtaget af den regn som faldt i efteråret. Det er ved at blive undersøgt
hvem som skal stå for renoveringen.
https://marafiki.dk/marafiki-tanga
ABC Children's Aid Uganda
Modtaget penge Merkur Fonden: 46.500 kr. 25.821.385 UGX
ABC er en stor skole i Kampala forstaden, Kasangati, som har et meget højt niveau i
undervisning fra børnehave helt til Studentereksamen.
Vi betaler for skoleundervisningen og for nogle børns vedkommende top-ups (egen betaling de
slet ikke har råd til) og for nogle få: uniform og tilskud til kopipapir, toiletpapir og koste de skal
medbringe til skolen.
Vi får barnets rapporter og breve hvert år fra skolen. Vi er i kontakt med skolen mindst en gang
om måneden. Vi betaler direkte til skolen. Så kan det ikke blive billigere. Besøgsrejse foråret
2020.
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Child Focus
Modtaget penge Merkur Fonden: 63.673 kr. 35.357.527 UGX.
ChiFu er en lille og meget vigtig skole for handicappede børn og ordblinde. De lærer skolefag og
mest vigtig de lærer et håndværk der kan generere indkomst. Handicappede bliver låst inde og
udsat for mange dårlige ting i Uganda.
Ved at give dem et lille erhverv kan de blive til værdi for disse ekstremt fattige familier.
Samtidig får de frokost, nærvær, forståelse og kammeratskab i skolen. De får endda en
skoleuniform, hvilket betyder så meget, for det har alle de andre børn jo også.
Skolen ligger i Kampala forstaden, Kasangati, i Madame Florences private hjem. Der er 2-3
lærere foruden hende selv. Alle enormt tålmodige og 2 er selv handicappede efter forbrændinger
og ulykker. De er et stort forbillede for børnene.
Derudover hjælper vi via Madame Florence med medicin og madpenge til flere bestemødrefamilier, så vi har et hjem til de mange børn, da de ellers intet har.
Der er kontakt på ugebasis til Madame Florence som folk kommer til når de er i nød. Hun er den
af de få som ikke forventer bagud kommission, så folk tør stole på hende. Da hun har været
meget syg med tarmkræft, har vi betalt hendes hospitalsregninger og medicin.
Vores ene unge mand har en lille spillebutik, men blev syg og hans mor solgte noget af hans
udstyr til at betale en stor hospitalsregning (500 kr.). Vi hjalp med regningen og han fik købt sit
udstyr tilbage.
Er ved at planlægge besøg til foråret 2020. Tiltag for 2020 plant et træ.
Briller til Østafrika
Indsamlingen af biller forgår mange sted i Danmark.
Det er over 500 briller som enten er afleveret eller på vej igen klargøringen på optikerskolen
Arbejder på nye tiltage med mulig start i 2020.
https://marafiki.dk/briller-til-oestafrika
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Østafrikas Venner tætte samarbejdspartner
Githabais Venner
En del af vort besøg var afsat til at mødes med vore nuværende og tidligere sponsorerede unge
fra Githabai Primary School. Foruden individuelle besøg havde vi en fin og udbytterig dag
sammen med styregruppen for Hope On the Move, som er dannet af tidligere sponsorede unge
fra Githabai Primary School.
De unge brænder virkelig for at gøre en forskel og bidrage til en positiv udvikling af deres
lokalområde samt være med til at forbedre forholdene for betrængte børn og unge.
Tiltag for 2020 plant et træ.
http://githabaisvenner.com/
TES Skolen i Afrika
TES Skolen i Afrika blev stiftet 2013 med det formål at støtte undervisningsprojekter i
Tanzania. Til en start blev vi engageret i opførelsen af en secondary school, Naurey Golden Soil
Secondary School (NGSSS.) I dette projekt har TES Skolen i Afrika i første omgang udelukket
samarbejdet om opførelsen af skolen med skolens ejer og manager, Steven Ndosi, men siden
2015 er samarbejdet udvidet til at være et samarbejde om skolebyggeriet og den fremtidige
skoleudvikling mellem TES og en lokal NGO, ECOI.
Steven Ndosis ambition har fra starten været at skabe en skole, som bygger på demokratiske
principper om medindflydelse og dialog og en kobling mellem teori og praksis i undervisningen.
Byggeriet af skolen startede i 2015. Jorden, som skolen opføres på, har tidligere været en del af
Steven Ndosis kaffeplantage. Ud over jorden har Steven investeret sin pension og al overskud
fra sine indtægter i projektet. TES har gennem årene samlet midler ind gennem medlemmernes
kontingenter og donationer, salg af kunsthåndværk og donationer fra private firmaer.
Da foreningen i 2018 skiftede navn fra udelukkende at hedde TES (Tanzania Educational
Support) til TES Skolen i Afrika, markerede det den udvikling, foreningen har været igennem:
fra støtte til eet projekt til ønsket om også at blive involveret i den pædagogiske udvikling på
andre skoler. I samme periode er foreningens engagement således også blevet bredere og udvidet
til i højere grad at samarbejde med det omkringliggende samfund.
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Som konsekvens heraf har TES Skolen i Afrika truffet den beslutning, at når fase 1 af
skolebyggeriet er afsluttet, og skolen åbner januar 2020, vil foreningen koncentrere sig om at
medvirke til skolens pædagogiske udvikling.
TES Skolen i Afrika er i færd med at søge gennem CISU midler til at etablere et
folkeoplysningscenter, som skal have til huse i NGSSS`s bibliotek, men fungere uafhængigt af
skolen. Folkeoplysningscentrets aktiviteter retter sig mod alle unge og voksne i området
(Nkoanrua ward,) og hensigten er at bringe viden og indsigt ud til befolkningen om relevante
dagligdagsemner, f.eks. sundhed, ernæring og effektive- og klimavenlige dyrkningsmetoder.
Initiativet til folkeoplysningscentret er kommet fra nogle lokale borgere.
Inden for det sidste ½ år er foreningen gået i samarbejde med et IT-firma, inLogic, Horsens, om
udvikling af en primary school, Moivaro Primary School. Projektet sker i samarbejde med Vijiji
Foundation. I første omgang har inLogic doneret skoleborde- og bænke til en klasse med 80
elever.
Et andet nyt initiativ er, at TES Skolen i Afrikas bestyrelse opfordrer foreningens medlemmer til
at blive aktivt deltagende i forskellige relevante projekter. Således har nogle medlemmer
bidraget med oplysning om foreningens virke og med salg af smykker på nettet. Andre har taget
initiativ til at udvikle undervisningsmaterialer, og flere projekter er på vej.
Skal besøg hos i Tanzania 2020
http://tesdenmark.com/
M Morsø U-Landsforening
Er en frivillig forening, der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i og med ulande.
Dette gøres bl.a. gennem kontakt med ulande og andre foreninger, der kan være til nytte for
foreningens arbejde. Foreningen blev stiftet i 1980.
Morsø U-Landsforening har en venskabsby i Afrika der hedder Bukoba. Bukoba ligger i
Tanzania på Victoriasøens vestbred. Det er 150 km syd for ækvator. Blandt Morsø ULandsforenings aktiviter er udsendelse af volontører. Det er frivillige, der sendes til Afrika i
typisk 3 eller 6 måneder, hvor de arbejder i børnehaver, skoler eller lign.
Derudover er et af Morsø U-Landsforenings vigtigste aktivitet containerforsendelser til Bokuba.
Disse indeholder bl.a. hospitalsudstyr. Skal besøg hos i Tanzania 2020.
http://morsoeu-landsforening.dk/
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Sponsor
Team Freight
KvalitetsRevision
Challange
I C Logistics
Andre
Unitas
Gitte Sass
Moshi.dk
afro-art.dk
Foreningen har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling i regnskabsåret.
Foreningen har ikke filialer i udlandet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne
påvirke foreningens finansielle stilling.
Den fremtidige udvikling:
Foreningen forventer en aktivitet og et resultat for 2020 på et højere niveau end 2019.
På foreningens hjemmeside (www.marafiki.dk) og på Facebook kan man følge foreningens
hjælpearbejde. På foreningens hjemmeside kan man også tilmelde sig foreningens nyhedsbrev,
som udkommer ca. 8 gange årligt.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN:
Indtægter og udgifter:
Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Periodisering:
Alle væsentlige poster er periodiseret.
Afskrivninger:
Afskrivninger indeholder udgifter til mindre anskaffelser i Danmark og Østafrika.
Finansielle indtægter og udgifter:
Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –udgifter.
BALANCEN:
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

14

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019

Note
1

2
3

Indtægter
Arrangementsudgifter
Marafiki
Bevillingsudgifter
Administrationsomkostninger
BRUTTORESULTAT

4

Afskrivninger
RESULTAT FØR RENTER

5

Finansielle udgifter
ÅRETS RESULTAT

2019
kr.

Budget
2019
kr.

2018
kr.

174.735

211.000

285.980

÷9.595
÷157.021
÷1.837
÷20.286
------------÷14.004

0
÷178.000
÷10.000
÷20.700
------------2.300

÷300
÷198.407
÷25.000
÷11.546
------------51.027

÷0
------------÷14.004

0
------------2.300

÷0
------------51.027

÷161
------------÷14.165
-------------

0
------------2.300
-------------

11
------------51.016
-------------
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

2019
kr.

2018
kr.

30.000
1.850
------------31.850
-------------

0
0
------------0
-------------

Likvide beholdninger

3.952
-------------

49.967
-------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

35.802
-------------

49.967
-------------

AKTIVER I ALT

35.802
-------------

49.967
-------------

Note
Tilgodehavende, Merkur Fonden
Tilgodehavende sponsorater
Tilgodehavender i alt
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

2019
kr.

2018
kr.

47.467
÷14.165
------------33.302
-------------

÷3.549
51.016
------------47.467
-------------

2.500
------------2.500
-------------

2.500
------------2.500
-------------

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

2.500
-------------

2.500
-------------

PASSIVER I ALT

35.802
-------------

49.967
-------------

Note
Egenkapital, primo
Årets resultat
6

EGENKAPITAL I ALT

7

Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

8
9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Eventualposter m.v.
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NOTER

2019
kr.

Budget
2019
kr.

2018
kr.

11.450
1.000
3.000
113.200
35.890
10.195
------------174.735
-------------

9.000
20.000
7.000
130.000
40.000
5.000
------------211.000
-------------

13.588
4.742
2.500
249.300
15.601
249
------------285.980
-------------

0
46.500
64.673
48.848
------------157.021
-------------

35.000
58.000
35.000
50.000
------------178.000
-------------

21.082
44.000
19.114
114.211
------------198.407
-------------

1. INDTÆGTER:
Kontingenter
Donationer
Sponsorater
Merkur Fonden
Bevillinger
Øvrige
I ALT

2. MARAFIKI:
Eileen
ABC
ChiFu
Tanga
I ALT
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NOTER

2019
kr.

Budget
2019
kr.

2018
kr.

0
1.823
1.500
0
2.580
9.257
2.500
1.137
889
600
------------20.286
-------------

200
1.000
1.600
300
3.000
8.100
2.500
3.000
1.000
0
------------20.700
-------------

0
0
900
0
538
7.308
2.500
0
0
300
------------11.546
-------------

0
------------0
-------------

0
------------0
-------------

0
------------0
-------------

161
------------161
-------------

0
------------0
-------------

11
------------11
-------------

3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:
Telefon
Kontorartikler
Kontingenter
Medlemskaber
Reklame
Porto og gebyrer
Revisionshonorar
Møder
Øvrige udgifter
Gaver og blomster
I ALT

4. AFSKRIVNINGER:
Småanskaffelser
I ALT

5. FINANSIELLE UDGIFTER:
Renteudgifter, bank
I ALT
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NOTER

2019
kr.

2018
kr.

47.467
÷14.165
------------33.302
-------------

÷3.549
51.016
------------47.467
-------------

2.500
------------2.500
-------------

2.500
------------2.500
-------------

6. EGENKAPITAL:
Egenkapital, primo
Årets resultat
I ALT

7. ANDEN GÆLD:
Revisor
I ALT

8. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:
Foreningen har ikke givet pant eller stillet sikkerheder.

9. EVENTUALPOSTER M.V.:
Der påhviler ikke foreningen forpligtelser udover det i årsregnskabet anførte.

20

NOTER

Budget
2020
kr.
10. BUDGETTAL FOR 2020:
Indtægter
Marafiki
Bevillingsudgifter
Administrationsomkostninger
BRUTTORESULTAT
Afskrivninger
RESULTAT FØR RENTER
Finansielle udgifter
ÅRETS RESULTAT

211.000
÷178.000
÷10.000
÷20.700
------------2.300
0
------------2.300
0
------------2.300
-------------

