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BESTYRELSESPÅTEGNING: 
 

Undertegnede har aflagt årsrapport for 2020 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 2020 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2020. 

 

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 5. marts 2021 

 

Bestyrelse: 

 

 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

Tommy Lading Sarah Lewis Kimambo Fadhila Rajabu Challange 

formand næstformand kasserer 

 

 

 

______________________ ______________________ 

Shani Rajabu Challange Jane Mwajabu Zilstorff 
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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 2020 for Østafrikas Venner, 

resultatopgørelse og egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2020 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 5. marts 2021 

 

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 

 Jane Mwajabu Zilstorff 

 

Revisor: KvalitetsRevision 

 Godkendt Revisionspartnerselskab 

 Marskvej 27A 

 4700 Næstved 

 

Bankforbindelse: Merkur – Den Almennyttige Andelskasse 

 Bispensgade 16, 1. 

 9000 Aalborg 

 

Samarbejdspartnere: Merkur Fonden 

 CISU 

 FuturaCentret 

 Genbrug til Syd 

 FGU Lolland-Falster 

 Computergruppen – Seniorer uden Grænser 

 Genbrug og Donation 
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 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 CKU, 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 2020 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. 

 

I slutningen af december 2019, blev alle bilag sendt til Genbrug til Syd, de blev behandlet i 

starten af 2020. 

 

Der kommer en regning fra GTS på told og skat, det blev betalt i 2 rater a kr. 11.800 i 2020, den 

sidste rate blev betalt i starten af januar 2021. 

 

CISU 

De modtager årsrapport. Ansøgte Engagementspuljen, det kom et afslag, ansøgning kunne til 

fordel være brugt til at søge midler til oplysningsarbejde. Det ved vi til en anden gang når vi igen 

vil prøve at søge penge hos CISU. 

 

Merkur Fonden 

De modtager årsrapporten 

Vi har i år modtaget 224.300 kr. vi takke for Merkur fonden støtte, som gør stor gavn i Østafrika 

I forbindelse med hvidvaskning og data loven er vi ved at se på vores registrering af modtage 

penge og fordeling, så det det vil blive nemmer at se hvad penge fra forskellige støtte bliver 

brugt til. 

 

Østafrikas Venner har et samarbejde med Merkur Fonden om indsamling af midler til 

aktiviteterne i Østafrikas Venner. 

 

Merkur Fonden har udtrykt sin støtte til projektet ved at oprette Østafrikas Venner som 

Partnerskabsprojekt. Se Merkur Fondens hjemmeside: www.merkurfonden.dk  

Jo flere gaver, fonden modtager, des større støtte kan der ydes. Gaver til Merkur Fonden er 

skattemæssigt fradragsberettigede inden for en beløbsgrænse på 16.600 kr. (2020), henholdsvis 

17.000 kr. (2021). Fradraget giver en skattebesparelse på i øjeblikket ca. 33%. Ved en gave på 

1.000 kr. kan der spares ca. 325 kr. i skat. 
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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. Østafrikas Venner slutte med at have hævekort i 

Østafrika, det var ikke en brugbar løsning mere, penge overførelse til Østafrika forgår via bank 

overførelser eller med appen WorldRemit. 

 

Mulighed for at købe andelsbeviser, for at få mindre udgifter til gebyr hos Merkur, blev ikke til 

noget, der skulle købe for mange, og rabatten der kunne opnås, var ikke så stor som forventet 

 

Østafrikas Venner, Østafrika 

Det har været et noget specielt år 2020, der startede helt normalt, med møder og 

generalforsamling, så må vi sige at det tog noget af en drejning, verden blev lukket ned på grund 

af Corona, og det var en udfordringen for mange, mange planlagte aktiviteter blev udskud og 

udskud, det vides ikke i skrivende stund hvornår vi vil komme tilbage til noget som ligner 

normale tilstande. 

 

Kenya, Uganda & Tanzania er alle blevet ramt på den ene eller anden måde, men alle er ramt 

på at rejse til de 3 lande er faldet dristigt.  

Østafrikas Venner har prøvet at støtte, og følge op så godt som det nu har været muligt. 

Vi har i 2020, starte på en anden måde at synliggøre vores aktiviteter på i Østafrika. Det betyder 

at vi er begyndte at lave en månedlig opgørelse over vores aktiviteter.  

 

Aktiviteterne er:   

Børnehjem 

Der er mange børnehjem i Afrika, og de fleste fungerer, i modsætning til børnehjem her i 

Danmark, helt uden støtte fra regeringen. Det betyder, at børnehjemmene har brug for al den 

hjælp de kan få udefra. Vi donerer ting, der kan være i en kuffert, pengebeløb, tøj osv. Støtten 

gives engang imellem og oftest, af vores mellemmer, som besøger et børnehjem. 

 

Familiehjælp 

I Østafrikas venner har vi også fokus på særligt udsatte familier i området. Det kan f.eks. være 

familier, hvor manden og faderen er død og en mor er efterladt alene med 8 børn. Sådanne 

familier støtter vi med hjælp på flere områder: betaling af skolegang for børnene, penge til 

lægebesøg, støtte til overhovedet at få mad, donationer af tøj osv. 
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Madkurv 

Dette projekt går ud på at støtte de små virksomheder i Østafrika og lokalbefolkningen. Vi giver 

virksomhederne muligheden for at få solgt deres varer og lokalbefolkningen får mad på bordet. 

Pengene bliver nemlig investeret i at indkøbe madkurve hos de lokale virksomheder i Østafrika 

og herefter doneres madkurvene doneres til lokalbefolkningen, som har hårdt brug for det i disse 

coronatider, hvor de ikke må eller kan arbejde. 

 

Lægehjælp 

Selvom vores målgruppe i Østafrika lever af få midler, skal de alligevel indimellem til lægen. I 

Afrika koster det penge at komme til lægen, og det kan være en bekostelig affære, specielt hvis 

pengene er små. En lægeregning kan betyde, at man skal vælge at undlade at betale for noget 

andet. Oftest betyder det, at man vælger at undlade at betale for skolegang. Derfor støtter vi 

familier ved at betale for lægebesøg, når de ikke selv kan.  

 

Plant et træ 

Plan et træ går, som navnet antyder, ud på, at vi indkøber og planter træer i Østafrika. Træerne 

bliver indkøbt på en planteskole, hvorefter eleverne planter dem på skolens område. Hvis man 

skal rejse til Østafrika, har men gennem dette projekt faktisk mulighed for at gøre sin rejse 

klimaneutral ved at indkøbe og få plantet træer.  

 

Skolegang 

Støtten gives til børn og unges skolegang: til at dække udgifter til skolegangen, til mad og andre 

fornødenheder. 

 

Socialt entreprenørskab  

Støtter op om personer og aktiviteter, som på langt sigt kan skabe en indtægt til familien, der vil 

gøre det muligt for den at kunne klare at sende dens børn i skole og støtte dem videre i 

uddannelsessystemet. 

 

Indsamling og forsendelse af ting 

Indsamling af effekter, som uddeles som gaver til børn og unge, for at fremme deres mulighed 

for at opnå økonomisk selvstændighed efter endt uddannelse. 

Indsamlet effekter, kan enten komme med medlemmer til Østafrika, i deres kuffert, hvor de vil 

blive uddelt i henhold til vores retningslinjer eller hvis der byde sig andre muligheder omkring 

transport eller løsningen så effekterne vil være til gavn for børn og unge. 
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Østafrikas Venner tætte samarbejdspartner  

Githabais Venner 

Corona virussen har i høj grad påvirket foreningens projekter på Githabai. Der er blandt andet 

indført restriktioner, der har betydet skolelukninger siden marts, og som har bevirket, at mange 

mennesker har mistet deres muligheder for at tjene til føden. Derudover har landet været præget 

af oversvømmelser og misvækst på grund af vedvarende regn i et halvt år. Situationen på 

Githabai er, at en stor del af årets høst er gået tabt, og mange familier nu mangler mad. Folk er 

blevet afskediget eller hjemsendt- de fleste uden løn. Det er en kamp for familierne at skaffe 

mad til bare et enkelt måltid om dagen. 

 

Vi takker for de mange bidrag til foreningens nødhjælpspulje til nødlidende familier tilknyttet 

sponsorship programmet. Der er blevet ydet nødhjælp til fødevarekurve til betrængte familier, 

fødevarehjælp og husleje til Moses gadedrenge hjem, rejsepenge, fødevarehjælp, husleje og data 

til strandede og nødlidende studerende. Vi fortsætter både indsamling og nødhjælpsprogrammet 

så længe som nødvendigt og muligt. Ligeledes stor tak til Østafrikas Venner for bidrag fra deres 

projekt: Madkurve til Afrika. 

 

Coronavirussen spreder sig i det kenyanske samfund. Man har dog lempet på nogle af 

restriktionerne og er bl.a. begyndt en langsom genåbning af skoler og andre 

uddannelsesinstitutioner. Elever eller studerende, der skal til eksamen, er påbegyndt 

undervisning ved personligt fremmøde. Der er dog undtagelser, hvor institutionerne ikke kan 

leve op til nye krav om god hygiejne, afstand mm. Eleverne henvises her til online undervisning, 

som er nærmest umuligt for de fleste at følge enten på grund af manglende netværk, computer 

eller data. Alle skoler forventes dog at genåbne efter nytår 2020. 

https://www.githabaisvenner.com/ 

 

TES Skolen i Afrika  

Projekter, som TES Skolen i Afrika har været involveret i 2020: 

 

Naurey Golden Soils Secondary School, Cave Road, Nokanrua, Arusha. Vi har I 10 år været 

involveret i opførelsen af skolen, som er åbnet den 11. januar 2021. Vores indsats vil fremover 

være lærerkurser, udvikling af undervisningsmaterialer, praktisk-pædagogisk arbejde som f.eks. 

en skolehave, idrætsbane, forbedring af læringsmiljøet (akustik, skolemøbler etc.) To af vores 

medlemmer, som er lærere, skal afholde de første kurser for skolens lærere i foråret 2021. 

 

 

https://www.githabaisvenner.com/
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Moivaro Primary School. Vi har netop fået bevilget penge fra en fond til elektricitet med 

solceller til hele skolen. Samtidig skal vi i gang med at udvikle skolens specialklasser. 

Fremadrettet skal vi samarbejde om hele skolens pædagogisk udvikling, IT-værksted og 

bibliotek. 

 

Folkeoplysningscenter. Aftenundervisning af lokalbefolkningen i emner af betydning for deres 

dagligdag. Midler fra CISU. Projektet løber i et år. Planen var, at vi skulle have startet i 2020, 

men projektstarten er udskudt til midt i 2021 p.g.a. COVID-19. 

 

Sponsorprogram. Principperne for, hvilke elever der kan udvælges, er fastlagt, og vi har 

formidlet støtte til det første sponsorbarn. Sponsorprogrammet foregår i et samarbejde mellem 

TES Skolen i Afrika, Moivaro Primary School, Vijiji Foundation og Golden Soils Secondary 

School. 

 

Frivillighedsprogram. Start i 2020, men er fortsat under udarbejdelse. 

Udvikling af lærercentrene i Moshi, Kilimanjar District, og Usa River, Arumeru District. 

Samarbejde med Sønderborg Kommune. Projektet er startet i efteråret 2020, hvor foreningen er i 

færd med at lave aftaler med de relevante samarbejdspartnere og beskrive projektet. Vi regner 

med at søge midler fra CISU. 

 

GTS. Forsendelse af udstyr. Projektet er startet i foråret 2020, men udsat p.g.a. COVID-19. Vi 

håber at kunne få lavet bindende aftaler i TZ med bl.a. Lions Club, Arusha, i løbet af foråret 

2021. 

 

Kulturrejsen. Vi arrangerede vores årlig medlemsrejse i februar 2020. Det var 3. gang, vi indbød 

til medlemsrejse, og det var som de foregående år en succes. 

Heldagsseminar om Fattigdom i Afrika og Tanzania. Foredragsholdere fra MS, Aarhus 

Universitet og NGO. Alt var arrangeret, men også her har COVID-19 haft konsekvenser for 

vores aktiviteter, idet seminaret er udsat til august/september 2021. Midler fra CISU. 

 

http://tesdenmark.com/ 

http://tesdenmark.com/
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Morsø U-Landsforening 

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening, der har til formål at støtte diverse projekter og 

aktivitet 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 U-Landsforenings aktivitet 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, så snart det er muligt, forherliget engang i 2021 

http://morsoeu-landsforening.dk 

 

Sponsor 

Team Freight 

KvalitetsRevision 

Challange 

 

Andre 

Unitas 

Gitte Sass 

afro-art.dk 

 

Foreningen har ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling i regnskabsåret. 

Foreningen har ikke filialer i udlandet. 

  

http://morsoeu-landsforening.dk/
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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 2021 på et højere niveau end 2020. 

 

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 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A-virksomheder, med tilvalg fra højere klasser, 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. 
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 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2020 

 

 

 

 

  Budget 

 2020 2020 2019 

Note kr. kr. kr. 

 

 1 Indtægter 266.236 211.000 174.735 

 

  Arrangementsudgifter 0 0 ÷9.595 

 2 Marafiki ÷244.183 ÷178.000 ÷157.021 

  Bevillingsudgifter ÷43.540 ÷10.000 ÷1.837 

 3 Administrationsomkostninger ÷14.583 ÷20.700 ÷20.286 

   ------------- ------------- ------------- 

  BRUTTORESULTAT ÷36.070 2.300 ÷14.004 

 

 4 Afskrivninger ÷0 0 ÷0 

   ------------- ------------- ------------- 

  RESULTAT FØR RENTER ÷36.070 2.300 ÷14.004 

 

 5 Finansielle udgifter ÷112 0 ÷161 

   ------------- ------------- ------------- 

  ÅRETS RESULTAT ÷36.182 2.300 ÷14.165 

   ------------- ------------- ------------- 

 

  Der disponeres således: 

 

 

  Overført resultat ÷36.182 2.300 ÷14.165 

   ------------- ------------- ------------- 

  I ALT ÷36.182 2.300 ÷14.165 

   ------------- ------------- ------------- 
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 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 

 AKTIVER 

 

 

 

 

  2020 2019 

Note  kr. kr. 

 

  Tilgodehavende, Merkur Fonden  0 30.000 

  Tilgodehavende sponsorater  5.260 1.850 

    ------------- ------------- 

  Tilgodehavender i alt  5.260 31.850 

    ------------- ------------- 

 

  Likvide beholdninger  5.540 3.952 

    ------------- ------------- 

 

  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  10.800 35.802 

    ------------- ------------- 

 

  AKTIVER I ALT  10.800 35.802 

    ------------- ------------- 
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 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020 

 PASSIVER 

 

 

 

 

  2020 2019 

Note  kr. kr. 

 

  Egenkapital, primo  33.302 47.467 

  Årets resultat  ÷36.182 ÷14.165 

    ------------- ------------- 

 6 EGENKAPITAL I ALT  ÷2.880 33.302 

    ------------- ------------- 

 

 7 Anden gæld  13.680 2.500 

    ------------- ------------- 

  Kortfristede gældsforpligtelser i alt  13.680 2.500 

    ------------- ------------- 

 

  GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  13.680 2.500 

    ------------- ------------- 

 

  PASSIVER I ALT  10.800 35.802 

    ------------- ------------- 

 

 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

 9 Eventualposter m.v. 
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 NOTER 

 

 

 

 

  Budget 

 2020 2020 2019 

 kr. kr. kr. 

1. INDTÆGTER: 

 

 Kontingenter 5.600 9.000 11.450 

 Donationer 31.226 20.000 1.000 

 Sponsorater 1.500 7.000 3.000 

 Merkur Fonden 224.300 130.000 113.200 

 Bevillinger 0 40.000 35.890 

 Øvrige 3.610 5.000 10.195 

  ------------- ------------- ------------- 

 I ALT 266.236 211.000 174.735 

  ------------- ------------- ------------- 

 

 

 

2. MARAFIKI: 

 

 Eileen 0 35.000 0 

 Uganda 184.814 93.000 111.173 

 Tanzania 57.125 50.000 48.848 

 Kenya 2.240 0 0 

  ------------- ------------- ------------- 

 I ALT 244.183 178.000 157.021 

  ------------- ------------- ------------- 
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 NOTER 

 

 

 

 

  Budget 

 2020 2020 2019 

 kr. kr. kr. 

3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 

 

 Telefon 0 200 0 

 Kontorartikler 0 1.000 1.823 

 EDB/software 1.376 0 0 

 Kontingenter 1.500 1.600 1.500 

 Medlemskaber 0 300 0 

 Reklame 1.043 3.000 2.580 

 Porto og gebyrer 6.823 8.100 9.257 

 Revisionshonorar 3.750 2.500 2.500 

 Møder 0 3.000 1.137 

 Øvrige udgifter 91 1.000 889 

 Gaver og blomster 0 0 600 

  ------------- ------------- ------------- 

 I ALT 14.583 20.700 20.286 

  ------------- ------------- ------------- 

 

 

 

4. AFSKRIVNINGER: 

 

 Småanskaffelser 0 0 0 

  ------------- ------------- ------------- 

 I ALT 0 0 0 

  ------------- ------------- ------------- 

 

 

 

5. FINANSIELLE UDGIFTER: 

 

 Renteudgifter, bank 112 0 161 

  ------------- ------------- ------------- 

 I ALT 112 0 161 

  ------------- ------------- ------------- 
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 NOTER 

 

 

 

 

   2020 2019 

   kr. kr. 

6. EGENKAPITAL: 

 

 Egenkapital, primo  33.302 47.467 

 Årets resultat  ÷36.182 ÷14.165 

   ------------- ------------- 

 I ALT  ÷2.880 33.302 

   ------------- ------------- 

 

 

 

7. ANDEN GÆLD: 

 

 Afgifter, container (TRA)  11.180 0 

 Revisor  2.500 2.500 

   ------------- ------------- 

 I ALT  13.680 2.500 

   ------------- ------------- 

 

 

 

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. 
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 NOTER 

 

 

 

 

   Budget 

   2021 

   kr. 

10. BUDGETTAL FOR 2021: 

 

 Indtægter   211.000 

 Marafiki   ÷178.000 

 Bevillingsudgifter   ÷10.000 

 Administrationsomkostninger   ÷20.700 

     ------------- 

 BRUTTORESULTAT   2.300 

 Afskrivninger   0 

     ------------- 

 RESULTAT FØR RENTER   2.300 

 Finansielle udgifter   0 

     ------------- 

 ÅRETS RESULTAT   2.300 

     ------------- 

 


