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Foreningsoplysninger
Foreningens navn:

Afrika InTouch
Frederiksgade 76 A, 1. sal
DK-8000 Aarhus C
Tlf. 86761864
Web: www.afrikaintouch.dk
Email: info@afrikaintouch.dk
CVR-nr. 27 16 10 22
Aarhus Kommune

Formål:

Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes grund
at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til kirkens mission i Afrika.

Bestyrelse:

Ida Jensen Friis, formand
Anne Theresa Thanning, næstformand
Anders Lodberg Iversen, kasserer
Anna Amby Ubbesen
Hans Kristian Saaby Mikkelsen
Katja Mosekjær Noer
Linda Bjerg Nøhr
Morten Bach

Leder:

Poul Winther Kristensen

Revision:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 2, 18.-21. etage
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 33 96 35 56
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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, for
Afrika InTouch.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016, bekendtgørelsen om
ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus d. 15. maj 2017

Poul Winther Kristensen, leder

Ida Jensen Friis, formand

Anne Theresa Thanning, næstformand

Anders Lodberg Iversen, kasserer

Anna Amby Ubbesen

Hans Kristian Saaby Mikkelsen

Katja Mosekjær Noer

Linda Bjerg Nøhr

Morten Bach
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af Afrika InTouch
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Afrika InTouch for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømme og noter. Årsregnskabet er udarbejdet
efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet er udarbejdet efter ”Tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016” (tilskudsbekendtgørelsen).
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, god offentlig revisionsskik samt ”Revisionsbekendtgørelsen nr. 1753 af 21. december
2006” (revisionsbekendtgørelsen). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 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 eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften,
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk 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 eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser
eller 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 revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller 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 besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
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• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 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 ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til god
regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 15. maj 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsens årsberetning
2016 har på flere måder været et begivenhedsrigt år i Afrika InTouch. Tak for den store indsats, der er ydet af de
mange engagerede frivillige og medarbejdere, og for det gode samarbejde med danske og afrikanske
samarbejdspartnere. Vi ser med taknemmelighed tilbage på det forgangne år og med forventning frem mod de
kommende år.

Bestyrelse og generalforsamling
I bestyrelsens arbejde har året været præget af personalemæssige forhold, idet to medarbejdere har været på
længerevarende orlov. Samtidig har det betydet mærkbare ændringer både i Danmark og i forhold til vore
afrikanske partnerskaber, at vores moderorganisation, efter over 20 års tæt parløb, i 2015 valgte at afslutte det
tætte driftsmæssige samarbejde. Endvidere har ændringer i reglerne for tildeling af tipstilskud, optaget
bestyrelsen. Bestyrelsen er fortsat optaget af at sikre de bedst mulige vilkår for at udleve organisationens vision
om ”at alle børn og unge i Danmark bliver sat i bevægelse af Afrika og rørt af Gud”.
Bestyrelsens sammensætning
På generalforsamlingen 5. november 2016 blev Anders Lodberg Iversen og Morten Bach valgt som nye
medlemmer af bestyrelsen, mens Anne Theresa Thanning modtog genvalg, og Anna Amby Ubbesen blev valgt
som suppleant. Endvidere består bestyrelsen af Katja Mosekjær Noer, Linda Bjerg Nøhr, Hans Kristian Saaby
Mikkelsen og Ida Jensen Friis, som ikke var på valg i 2016. Jacob Bjerrum Swartz og Morten Kjeldsen ønskede
ikke at genopstille og forlod dermed bestyrelsen. Afrika InTouch takker for deres store indsats i bestyrelsen og
takker samtidig ny- og genvalgte bestyrelsesmedlemmer for deres villighed til at engagere sig i
bestyrelsesarbejdet.
Konstituering
På sit efterfølgende møde valgte bestyrelsen at supplerer sig med Anna Amby Ubbesen, hvorefter
man konstituerede sig med Ida Jensen Friis som formand, Anne Therese Thanning som næstformand og Anders
Lodberg Iversen som ny kasserer.

Medlemmer og AIT-grupper
Medlemstal
Foreningens medlemstal er svagt stigende i forhold til året før. Der er fortsat fokus på at de unge, vi møder i
arbejdet, bliver medlemmer, samtidig med at der arbejdes målrettet med fastholdelse af eksisterende medlemmer.
Det sker blandt andet gennem et øget fokus på at styrke de lokale aktiviteter og ved at tilbyde medlemmerne
konkrete handlemuligheder for deres engagement.
AIT-grupper
Vi glæder os over alle de medlemmer som deltager i det lokale arbejde og de der er aktive som frivillige.
Tak for det store arbejde, både med at inspirere, engagere og udfordre danske børn og unge og med at dele
passionen for vore afrikanske venner. I årets løb har Afrika InTouch igangsat en proces med det formål at udvikle
og styrke det lokale arbejde, og at tydeliggøre mulighederne endnu mere for alle medlemmer. Dette arbejde er
fortsat i gang og har blandt andet medført nye tiltag i forhold til netværk for og med vores gruppe af herboende
afrikanske medlemmer, samt en række inspirationsmaterialer og guides med praktiske anvisninger til det lokale
arbejde.
Gennem hele 2016 havde Afrika InTouch følgende aktive AIT-grupper:
Skrødstrup AIT, Aalborg AIT, AIT Aarhus, AIT Søhøjlandet, Sydvestjyllands AIT, AIT-Trekanten og AIT
København. Mod årets slutning er endnu et lokalt arbejde etableret, idet AIT Sjælland er dannet.

Projekter og projektgrupper
Uganda
Partnerskabet med Kamuzinda Farm danner fortsat ramme om vores engagement i Uganda. Her bor
volontørerne, og partneren er vores indgang til andre relationer i lokalområdet. Over de seneste år har Farmen
udvidet deres aktiviteter fra tidligere udelukkende at fokusere på landbrugsudvikling til nu at arbejde med flere
forskellige initiativer i tæt samarbejde med den lokale kirke til gavn for udviklingen i lokalområdet. I tråd med
denne ændring er projektgruppen Kamuzinda Village i 2016 gået ind i et projekt, som skal sikre rent drikkevand til
en nærliggende landsby, og en brøndboring er i øjeblikket under etablering. Sideløbende er en anden
projektgruppe fortsat engageret i at støtte den lokale Christ the King School.
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Etiopien
Den frivillige projektgruppe bag Hope for Children er fortsat engageret i at skabe gode rammer for partnerens
arbejde med at hjælpe gadebørn til en bedre fremtid. Der ydes fortsat støtte til en lokal kommunikationsmedarbejder, og aktuelt arbejdes der også på at kunne bidrage til kapacitetsopbygning i den etiopiske organisation.
Tanzania
Hos Mushemba Foundation er HIV/AIDS-oplysningsprojektet, som blev startet 2015, afsluttet i løbet af 2016. Det
har været et fagligt godt og vellykket projekt, der samtidig har bidraget til at positionere Mushemba Foundation og
deres arbejde i lokalområdet. Her driver organisationen også Trinity School, som er i fortsat vækst. I årets løb er
volontørprogrammet udviklet med et øget fokus på relation til de unge i den lutherske kirke, mens der også er
udviklet på volontørens primære opgaver på Trinity School.
Samarbejdet med den lille danske organisation Liv Afrika og deres tanzanianske partner Ndugu er stadig under
udvikling. Afrika InTouch arbejder med på, at muliggøre etablering af Kigoma Youth Farm, en landbrugsskole i det
vestlige Tanzania.
I løbet af 2016 er Afrika InTouch’ engagement i følgende projekter ophørt: Pearls of the Street i Cameroun, Lights
of Youth i Sierra Leone og Cheke Chea i Tanzania. Hermed er de tilhørende danske projektgrupper også afviklet.
Disse ændringer sker som en konsekvens af ændringer i samarbejdet med danske samarbejdspartnere.

Udveksling og besøgsrejser
2016 har været et roligt rejseår med 14 udsendte volontører til vore samarbejdspartnere i Tanzania og Uganda,
typisk med en varighed på 3-6 måneder. En gruppe fra Skrødstrup Efterskole var i foråret på 14 dages besøgsog studietur hos Kamuzinda Farm i Uganda. Endelig har Kamuzinda Farm også haft besøg af en mindre gruppe
aktive frivillige i sommeren 2016, mens andre frivillige medlemmer har deltaget i det årlige partnermøde hos Hope
for Children i Etiopien.
Medlemmernes regelmæssige besøg i Afrika, spiller en vigtig rolle i vores arbejde. Kun gennem tætte relationer
på tværs af geografi og kultur, er det muligt at give danske børn og unge mulighed for at spejle deres værdier, tro
og selvforståelse i en kultur og en kirke, som ofte er meget forskellig fra deres egen. Samtidig giver
udvekslingsaktiviteterne inspiration til arbejdet med at sætte international kirke og mission på danske børn og
unges dagsorden.
Fra sekretariatet har leder Poul Winther Kristensen i foråret været på partnerbesøg hos Kamuzinda Farm i
Uganda og Mushemba Foundation i Tanzania. Ligeledes har Projektkoordinatorvikar Rikke Grinderslev
Rasmussen været på tilsynsrejse hos Mushemba Foundation i forbinde med det Danida-finansierede HIV/AIDSoplysningsprojekt.

Aktiviteter for danske børn og unge
Landsorganisationen ser det som sin fornemmeste opgave at understøtte og inspirere det lokale arbejde og at
give alle medlemmer, uanset engagement, gode mulighed for et møde med den globale kirke og Guds mission.
Det gøres blandt andet gennem arrangementer og udvikling af materialer og tilbud om foredrag og undervisning
lokalt. Som noget nyt introducerede vi i det forgangne år ”I Jesu fodspor”, et undervisningskoncept målrettet børn i
alderen 5-12 år, som gennem aktiviteter og aktuelle fortællinger fra Afrika præsenteres for international mission
på en anderledes og vedkommende måde.
I bestræbelserne på at holde en løbende dialog med medlemmerne, har vi det seneste år opprioriteret vores
indsats på de sociale medier, ligesom der arbejdes på en ny hjemmeside, som netop nu står foran lancering. I
2016 har vi også sagt farvel til vores trykte nyhedsbrev og er overgået til nyhedsmails. Det har givet mulighed for
at udkomme lagt oftere og dermed nå medlemmerne med endnu mere spændende stof. Til vore yngste
medlemmer har vi dog valgt at fastholde det trykte format, og udgiver fremover et børneblad.
Derudover fortsætter vi med AIT-weekend i foråret og vores årsmøde Get InTouch mod slutningen af året. Begge
arrangementer samler mange medlemmer fra hele landet og er til stor gensidig inspiration.

Personale
Leder Poul Winther Kristensen, kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, administrator
Finn Andersen og netværkskoordinator Tuja Stæhr Berg, er fortsat alle fastansatte. Over de sidste år er
ansættelsesgraden for nogle medarbejdere ændret, således at sekretariatet er reduceret fra 4 til nu 3,6
fuldtidsstillinger, fordelt blandt de fastansatte.
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Personalemæssigt har året været præget at længerevarende orlov for to af de fastansatte, hvorfor Rikke
Grinderslev Rasmussen har været ansat som vikar i perioden februar til juni 2016, mens Marguerita Spangsberg,
der tiltrådte januar 2016, fortsat er ansat i vikariat. Miriam Lee Knudsen har været ansat i en tidsbegrænset stilling
som Globale Fortæller frem til 31. juli 2016. Denne stilling er ikke genbesat. Endvidere har der i perioder været
ansat timelønnede medarbejdere til kommunikation, phoneropgaver og rengøring.
Som noget nyt er vi også på landskontoret begyndt at have frivillige stabsmedarbejdere til kommunikations- og
projektopgaver. Vi glæder os over tiltaget, som giver nogle aktive medlemmer mulighed for faglig erfaringer og
direkte indflydelse, mens organisationen får tilført ekstra ressourcer og ny inspiration.

Sparsommelighed og effektiv anvendelse af midler
I Afrika InTouch lægger vi vægt på, at vi er en medlemsorganisation med stort frivilligt engagement. På
sekretariatet bidrager frivillige til fundraising, arrangementsplanlægning og afvikling, samt en række praktiske og
administrative opgaver. På den måde bidrager medlemmerne til at holde omkostningerne nede. Sekretariatets
rolle er at facilitere medlemmernes engagement og sikre kontinuitet og en professionel drift af organisationen.
Ved alle indkøb og aftaler med leverandører bestræber vi os på, altid at undersøge alternative muligheder, for at
opnå den bedste løsning, set ud fra en helhedsbetragtning, hvor også hensynet til effektivitet og medgået
arbejdstid vurderes.
Det modtagne driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd anvendes til lønninger og øvrige personaleomkostninger samt til husleje. Begge dele for at sikre et velfungerende og professionelt sekretariat, som kan lægge
lokaler til og støtte medlemmer i deres arbejde. Endvidere bruges der penge på oplysningsarbejde og
kommunikation.

Produktivitet
I lighed med tidligere år måles produktivitet på nedenstående fem parametre.
Volontører
Volontørprogrammet har i 2016 sendt 14 volontører til vore partnere i Uganda og Tanzania (mod 11 i 2015). I
lyset af de seneste års forandringer af partnerskaber, er vi meget tilfredse med dette resultat, og vurderer at
partnerskaberne i syd også i de kommende år vil have potentiale til at dette niveau kan fastholdes.
Projekter i Afrika
Afrika InTouch samarbejder nu med vore partnere i Afrika om fem projekter, og har et tilsvarende antal frivillige
projektgrupper herhjemme. Det er en reduktion på tre projekter i forhold til året før, hvilket skyldes omlægning af
samarbejdet med vore danske partnere og dermed deres partnere i Afrika.
Afholdte foredrag i Danmark
Det samle antal foredrag er markant mindre end de foregående år. Årsagen skal findes i at vi ikke længere er en
del af Konfirmand Aktion, samt at vi i 2016 kun havde én Global Fortæller ansat, mod tidligere to. Vi glæder os
over at mange medlemmer og tidligere rejsende stadig er meget aktive med foredrag, og forventer at disse
aktiviteter igen vil være stigende i de kommende år, selvom vi forventeligt ikke når samme niveau som de seneste
år.
Medlemmer
Ved udgangen af 2016 var der i alt 2.226 medlemmer, heraf 1.506 under 30 år. Det er en mindre fremgang i
forhold til medlemstallet ved årets begyndelse.
AIT-grupper
Aktuelt er der otte aktive AIT-grupper rundt om i landet, idet AIT Sjælland er kommet til, mens det i en periode har
været småt med aktiviteterne i AIT Midt- og Vestjylland. Dermed opretholdes antallet af AIT-grupper på niveau
med det foregående år.
På foreningens vegne,
Leder Poul Winther Kristensen
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelse for revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter medlemskontingenter, gavebrevsindtægter, gaveindtægter og tilskud fra Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF). Derudover omfatter indtægter deltagergebyrer i forbindelse med afholdte arrangementer og
lejeindtægter. Indtægterne indregnes i den periode, indtægterne modtages.
DUF tilskud
Driftstilskud indregnes når det modtages.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til PR og foreningens projekter. Derudover omkostninger til ejendommen,
administartion og bilens drift mv. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens
personale.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger udgøres af indestående på bankkonti samt i begrænset omfang af kontant kassebeholdning.
Forudbetalte omkostninger
Forudbetalte omkostinger indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Forudbetalte omkostninger måles til kostpris.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Årsrapport 2016

Side 10 af 16

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes
til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.
Depositum/finansielle anlægsaktiver
Depositum måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger
til imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital og gæld
Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser.
Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud er opført som gæld, såfremt ubrugte midler skal tilbagebetales.
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Resultatopgørelse 2016
Note

År 2016

År 2015

Gaver
Kontingentindtægter
Tilskud
Deltagergebyrer og andet salg mv.
Andre driftsindtægter (billeje mv.)

DKK
670.407
168.600
2.136.626
502.280
6.803

DKK
652.729
166.125
2.752.211
691.450
45.181

Indtægter i alt

3.484.716

4.307.696

Indtægter
1&6
2
3&6

Udgifter
4

6
6

Projektomkostninger
Projektomkostninger ekskl. internationale
Intl. projektomkostninger iht. DUF definition
PR omkostninger
Prod.- & projektomkost. i alt

(712.950)
(34.661)
(201.951)
(949.562)

(1.449.156)
(125.525)
(211.327)
(1.786.008)

Kapacitetsomkostninger
Ejendomsudgifter
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Bilers driftsomkostninger
Kapacitetsomkostninger i alt

(242.435)
(1.980.768)
(563.573)
(11.402)
(2.798.178)

(236.979)
(1.897.725)
(570.094)
(21.014)
(2.725.812)

Udgifter i alt

(3.747.740)

(4.511.820)

Resultat før renter/afskrivning

(263.024)

(204.124)

Renter/kursregulering

Årets resultat før henlæggelser

(3.449)
(266.473)

(1.904)
(206.028)

Efterreguleringer
Overført til øremærkede henlæggelser
Overført fra øremærkede henlæggelser
Efterreguleringer i alt

(136.222)
137.497
1.275

(54.287)
220.564
166.277

Årets resultat, underskud

(265.198)

(39.751)
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Balance pr. 31. december 2016
Note

Aktiver
5

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt

År 2016

År 2015

DKK

DKK

117.673
117.673

154.093
154.093

Omsætningsaktiver
Likvide midler
Diverse tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Omsætningsaktiver i alt

1.295.381
5.036
42.292
1.342.709

1.484.349
28.320
50.005
1.562.674

Aktiver i alt

1.460.382

1.716.767

Passiver

6

Egenkapital
Egenkapital primo
Overført resultat
Henlæggelser
Egenkapital i alt

697.653
(265.198)
475.005
907.460

737.405
(39.751)
476.280
1.173.934

Langfristet gæld
Forudmodtagede gaver indbetalt som lån
Langfristet gæld i alt

75.000
75.000

40.000
40.000

Kortfristet gæld
Kreditorer
Skyldige omk. og forudmodt. projekttilskud
Forudmodtagede gaver indbetalt som lån
Offentlig gæld
Beregnet feriepengeforpligtelse
Øvrige kreditorer
Kortfristet gæld i alt

49.988
35.000
10.000
47.181
317.073
18.680
477.922

108.420
41.911
5.000
49.703
277.303
20.496
502.833

1.460.382

1.716.767

Passiver i alt
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Pengestrømsopgørelse 2016

Driftsresultat før renter
Renter
Henlæggelser

Årets egenfinansiering

År 2016

År 2015

DKK

DKK

(263.024)

(204.124)

(3.449)

(1.904)

1.275

166.277

(265.198)

(39.751)

35.000
36.420
23.284
7.713

40.000
42.128
101.499
94.289

Kapitalfremskaffelse i alt

102.417

277.916

Nedbringelse af henlæggelser
Nedbringelse af kortfristet gæld

(1.275)
(24.912)

(166.277)
(61.672)

Kapitalanvendelse i alt

(26.187)

(227.949)

(188.968)

10.216

Forøgelse af langfristet gæld
Nedbringelse af deposita
Nedbringelse af diverse tilgodehavender
Nedbringelse af forudbetalte omkostninger

Ændring i likvide beholdninger
Likvide beholdninger primo

1.484.349

1.474.133

Likvide beholdninger ultimo

1.295.381

1.484.349
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Noter til årsregnskabet
År 2016
DKK
364.915
34.442
271.050
670.407

1 Gaver
Gaver §8A
Gavebrevsgaver §12 stk. 3
Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamlinger
Gaver i alt

År 2015
DKK
457.456
17.628
177.645
652.729

2 Kontingentindtægter
Medlemmer ifølge medlemsliste:
Under 30 år
30 år og op
I alt
Pr. 1. januar 2016
1.481
688
2.169
Pr. 31. december 2016
1.506
720
2.226
Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der har tilkendegivet, at de er medlem og har
betalt kontingent til Afrika InTouch eller en AIT-gruppe i regnskabsåret.

År 2016
DKK
1.934.144
1.934.144
36.456
31.119
127.706
7.202
2.136.627

3 Tilskud
Driftstilskud DT-2-2016-0158, DUF
DUF-tilskud i alt
Statstilskud (§44, gavebrevspulje)
Tilskud fra missionsselskaber (MA, DEM,m.fl.)
Legater & fonde
Honorarindtægt/rejserefusion
Tilskud i alt inkl. DUF

År 2015
DKK
2.042.444
2.042.444
38.331
250.500
400.300
20.636
2.752.211

4 Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 2016
Kontingenter

Udgift

Nettoresultat (DKK)

Dansk Missionsråd, Bidrag til Lutheran World Foundation (Det Lutherske Verdensforbund)1.217

1.217

Kontingenter til internationale organisationer

1.217

1.217

Internationale arrangementer i udlandet

Deltagere

Indtægt

Udgift

Nettoresultat (DKK)

Partnermøde med Hope For Children (2015)
Art: Partnermøde
Sted: Etiopien

1

-

(1.525)

(1.525)

Besøg Mushemba Foundation & Kamuzinda Farm (2015)
Art: Studietur
Sted: Tanzania & Uganda

1

-

3.668

3.668

Partnerbesøg Mushemba Foundation & Kamuzinda Farm (2015)
Art: Partnerbesøg
Sted: Tanzania & Uganda

1

-

8.066

8.066

Partnerbesøg Mushemba Foundation & Kamuzinda Farm
Art: Partnerbesøg
Sted: Tanzania & Uganda

2

-

14.743

14.743

Partnerbesøg Kamuzinda Farm
Art: Partnerbesøg

1

-

8.492

8.492

-

33.444

33.444

Sted: Uganda

Internationale arrangementer i udlandet, totaler

6

Internationale arrangementer i Danmark

Deltagere

0
Art:

0

Sted:

Indtægt

-

-

0

-

-

-

Samlede nettoudgifter til international virksomhed

Depositum Landskontor
Finansielle anlægsaktiver i alt

Årsrapport 2016

Nettoresultat (DKK)

-

0

Internationale arrangementer i Danmark, totaler

5 Finansielle anlægsaktiver

Udgift

0

34.661

År 2016
DKK
117.673
117.673

År 2015
DKK
154.093
154.093
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6. Projekter

Henlæggelser

Gaver

Tilskud

pr. 2016-01-01
kr.

regulering

kr.

kr.

Til uddeling

Årets

Saldo pr.

Adm.bidrag fra

Henlæggelser

udgifter

2016-12-31

AIT generelt

pr. 2016-12-31

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

39.410

-

-

-

164.127

(21.712)

142.415

(6.495)

135.921

39.142

94.407

-

-

-

133.549

(8.000)

125.549

(18.881)

106.667

3.759

26.335

-

-

-

30.093

(7.389)

22.704

1.122

23.826

HFC ekskl. projekter (2473)

79.397

33.210

-

-

-

112.607

(310)

112.297

(6.332)

105.965

Børn i Afrika (2480)

37.232

-

-

-

-

37.232

-

37.232

-

37.232

Børn og unge i Nigeria (2600)

32.616

-

-

-

-

32.616

-

32.616

-

32.616

Cheke Chea (2710)

21.920

19.000

-

-

-

40.920

(11.520)

29.400

(3.800)

25.600

Sierra Leone ungdomsleder workshop (2750)

31.797

50

-

-

-

31.847

(31.837)

10

(10)

Gadebørn i Cameroun (2850)

64.884

37.494

-

-

-

102.379

(74.285)

28.094

(28.094)

-

5.721

69.664

-

400

-

75.785

(50.454)

25.331

(18.154)

7.177

-

89.052

-

-

124.147

(76.008)

48.140

(48.140)

89.052

400

-

885.302

(281.514)

603.788

(128.783)

Uganda Cornerstone (2325)
Christ the King (2326)

Mushemba Foundation, Tanzania (2950)
Mushemba CISU projekt (2955)
Projekter i alt

35.095
476.280

Egenkapital

kr.

Renter/kurs-

indtægter

124.717

Uganda Farm (2300)

kr.

Salg & andre

319.570

Gaver

Tilskud

pr. 2016-01-01
Afrika InTouch generelt
Total projekter og AIT generelt

Kontingent &

Renter/kurs-

andre indtægter

regulering

Til drift

-

475.005

Årets

Saldo pr.

Resultat

Egenkapital

udgifter

2016-12-31

projekter

pr. 2016-12-31

697.653

350.837

2.047.574

677.282

(3.449)

3.769.897

(3.466.226)

303.671

1.173.933

670.407

2.136.626

677.682

(3.449)

4.655.199

(3.747.740)

907.459

128.783
-

Øremærkede projekt-indtægter
Gaver

319.570

Tilskud

89.052

Andre indtægter
Total

400
409.022
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432.454
907.459

