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Ledelsespåtegning
Ledelsesberetning
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Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december
Balance pr. 31. december
Noter

Side 2

Ledelsespåtegn ing
Bestyrelsen og kasserer har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021
for Foreningen Fremtid og Håb.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet.

lndsamlinger er foretaget

i

overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

This document has esignatur Agreement-ID: 99462dZyzuh247317197

Løsning, den 21. marts 2022

Kasserer:

Dorte Elvang Nielsen

Bestyrelse

Henrik Grove

Rasmussen

Peter Frank Nielsen

Mette Lysholm

Formand

Per Clausen

Dorte Elvang Nielsen

Bente Solsø Dommert

Bente Grauslund Kjeldsen

Knud Erik Brixen

Side 3

Ledelsesberetning
Væsentl igste aktiviteter

Foreningens formål og aktiviteter er at arbejde for gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Målet er at
forbedre gadebørnenes liv via et hjælpecenter, Drop ln Centre og et børnehjem, Bethania Children's
Village. Her tilbydes børnene et trygt hjem med mad, tøj og andre fornødenheder.

Derudover er det Fremtid og Håbs formå1, at sikre børnene skolegang og i forlængelse heraf adgang til
videre uddannelse.

Arbejdet i Sumbawanga er drevet af lokale ansatte, som Fremtid og Håb støtter med penge, hjælp og
rådgivning. Dette arbejde monitoreres hvert år via partnerskabsbesøg fra den danske bestyrelse.

Aktiviteter a 2021

Efter to år, hvor det ikke var muligt at gennemføre partnerskabsrejser til Tanzania på grund af COVID19 pandemien, blev det isommeren endelig muligt for to medlemmer fra den danske bestyrelse at rejse
til Tanzania. Det var godt og givtigt for såvel de danske rejsende som for ledelse, medarbejdere og
børn i Sumbawanga igen at kunne mødes fysisk. Der afholdtes møder med den tanzaniske bestyrelse
og hjemmene og landbruget blev besøgt. Ledelsen i Tanzania gør det godt, hjemmene er veldrevne og
børnene trives.

Der var også afsat tid på turen til at være behjælpelig med renovering af drivhuset. Dyrkning i drivhuset
og på markerne omkring Bethania Childrens Village af grøntsager og majs fungerer godt og bidrager
fortsat til eget køkken og salg på byens marked.

Ud over partnerskabsrejserne følger den danske bestyrelse arbejdet i Tanzania via månedlige Skypemøder med ledelsen på Bethania-hjemmene.

På baggrund af ekstragaver på sammenlagt kr. 22.150 fra Fremtid og Håbs venner, har det også i
2021 været mulig for medarbejderstaben i Sumbawanga at yde en vigtig indsats på både Bethania
hjemmene og blandt udsatte familier i og omkring bygen, hvor der blev givet information og uddelt

hygiejneartikler til forebyggelse af smitte med COVID-1 9.

Projekt'Family Based Care'
Projekt Family Based Care (FBC) blev afsluttet og evalueret iforåret 2021. Fremtid og Håb modtog
ultimo 2018 bevilling på kr. 450.000 fra DMRU (CKU) til projektet, som harfokus på at støtte og undervise
børn og familier i Rukwa-regionen. FBC har haft kontakt til 50 familier og mere end 400 børn i S
forskellige landsbyer rundt om Sumbawanga, hvor børn, familier og lokale politikere er blevet undervist
om vigtigheden af uddannelse, børneopdragelse og børns rettigheder. lfølge konklusionen på den
eksterne revision af projektet fremgår det, at projektet har haft den ønskede positivt effekt, og lederne
af Fremtid og Håb oplever, at der nu er færre gadebørn i Sumbawanga.
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Bethania Chrildrens Village har iåret 2021 været hjem for 44 børn og unge, heraf 16 unge, som er i
gang med en uddannelse. På Drop in Centre er 19 fastboende børn, medens 101 børn fra udsatte
familier kommer i centret i dagtimerne.

Ledelsesberetning
Volontører

Til stor glæde for både medarbejdere og børnene, valgte to unge volontører at tage turen

til

Sumbawanga og opholde sig fra august til december på Bethania hjemmene. Her har de bl. a. hjulpet
med undervisning af de mindste børn, men også arrangeret spændende ting for alle på hjemmene,
især en veltilrettelagt tur til Kipili med overnatning og badning iTanganyikasøen vakte begejstring.

PR-aktiviteter
Fremtid og Håbs bestyrelse og frivillige har derudover udført PR-aktiviteter for foreningens arbejde ved
udgivelse af nyhedsblade og opdatering af nyheder på sociale medier. På grund af COVID-1g
restriktioner har det kun været mulig at afholde ganske få informationsmøder.

Fundraising
Til arbejdet i Danmark har Fremtid og Håb, som i tidligere år, søgt om driftstilskud fra Slots- og
rstyrelsen. Driftsti

I

s

kuddet f or 2021

ud gø

r

kr

. 62.320

CKU har imødekommet ansøgning om kr. 40.000 til lederuddannelse af Bethania-hjemmenes
souschef. Uddannelsen foregår som online-kursus og forløber hen over efteråret 2021 og foråret

2022.

Der er hos CKU søgt om midler til partnerskabsaktiviteter, idet partnerskabsaftalen mellem Danmark og

Tanzania skal fornys i 2022. CKU har i december 2021 bevilget det ansøgte beløb på kr. 85.000.

Y's Men lnternational Region Danmark har via

Regionsprojekt 2O2Ol21 indsamlet kr. 437.652 til
Fremtid og Håbs uddannelsesprogram 'Uddannelse af unge i Sumbawanga, Tanzania'. Udbetalingen af
de indsamlede midler vil ske over de kommende år, hvor Fremtid og Håb ved hver anmodning om
udbetaling t¡l Y's Men lnternational Region Danmark fremsender dokumentation for afholdte
uddannelsesudgifter. |.2021 har Fremtid og Håb ansøgt om og modtaget en andel på kr. 152.100 fra
indsamlingen.

Økonomiske forhold

Foreningens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 199.249 mod et overskud på kr.
3.224 i 2020. Resultatet er i 2021 påvirket positivt af afkast på værdipapirer på kr. 170.934.
Foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital op kr.600.254. Henlæggelser
udgør pr. 31. december 2021 sam menlagt kr. 2.615.984.
Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende
I ndsam I i ngsaktiviteter
Fremtid og Håb samler penge ind til arbejde blandt udsatte børn i og omkring byen Sumbawanga i
Tanzania. lndsamlede midler bliver brugt til drift af et hjælpecenter, Drop in Centre og et børnehjem,
Bethania Childrens Village. Endvidere anvendes midler til at sikre børnene skolegang og i forlængelse
heraf adgang til videre uddannelse. I 2021 er derudover indsamlet kr. 22.150 tú indsats på
børnehjemmet og hjælpecentret samt blandt udsatte familier og børn i og omkring Sumbawanga, hvor
der blev givet information og uddelt hygiejneartikler til forebyggelse af smitte med COVID-19.

Gaver modtages fra faste givere og som enkeltindbetalinger. Gaver kan indbetales via kontooverførsel,
MobilePay eller betalingsservice. Bankkontonummer og MobilePay-nummer til gaveindbetaling er
oplyst på Fremtid og Håbs hjemmeside, Facebook-side, i elektroniske nyhedsmails samt i
Nyhedsbladet. Betalingsserviceaftale kan oprettes ved henvendelse til sekretariatet.
Regnskab for indsamlingsperioderne:
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Ku ltu

Ledelsesberetning
1 . december 2020
1. december 2021

fl

30. november 2021 iht. tilladelse til indsamling, sagsnr. 20-700-03015 og
il 31. december 2021iht. tilladelse til indsamling, sagsnr. 21-700-04172
fremgår af note 8 i nærværende årsrapport.

lndsamling

er foretaget i

med reglerne i

overensstemmelse

indsam I ingsbekendtgørelsen.

Særlige risici

Foreningens væsentligste risiko består

kursudsving på værdipapirer.

i

udsving

i

indsamlingsloven

gaveindtægterne. Endvidere

og

er der risiko for

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke

foreningens finansielle stilling.
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Foreningen er ikke direkte eksponeret for påvirkning ved udsving i valutakursen på TZS, idet
omvekslingen fra DKK til TZS sker i Tanzania. Ved uforudsete store kursstigninger på TZS, kan der
dog være risiko for, at der må overføres flere midler fra Danmark end forventet for at kunne dække
udgifterne til driften af hjemmene.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Foreningen Fremtid og Håb
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fremtid og Håb for regnskabsåret 1. januar
december 2021,

der omfatter anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance

Arsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og gældende lovgivning.

og

-

31

noter

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med god regnskabsskik og

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af 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 til at danne grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis og begrænsning i
distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik og gældende lovgivning for årsregnskaber beregnet til internt brug og således ikke
opfylder årsregnskabslovens regler. Da årsregnskabet er udarbejdet til intern brug for Foreningen
Fremtid og Håb, kan årsregnskabet være uegnet til andet formå|.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 fonden, 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.
Fejlinformationer 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 brugerne 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.
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gældende lovgivning.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Herudover

ldentificerer 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 ku nne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at ku nne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

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
selskabets 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 selskabet 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 blandt andet 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 væsentlig 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 årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Løsning, den 21. marls 2022

Revisionshuset
CVR-nr. 12848544

This document has esignatur Agreement-ID: 99462dZyzuh247317197

Svend Erik Bøytler Rahbek
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer
MNE-nr. mne7517
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Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse
A-virksomheder.
Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
lndtægter

Modtagne gaver, kontingenter, tilskud og refusioner indtægtsføres på det tidspunkt de modtages, dog
således, at øremærkede gaver føres under henlæggelser indtil forbruget sker.

Tilskud

Udgifter
Udgifter til drift af Bethania Childrens Village og Drop-in-Center i Tanzania omfatter løbende tilskud

efter bestyrelsens beslutning.

PR og markedsføring
Markedsføringssomkostninger

omfatter omkostninger

administration af vennekartotek og rejseomkostninger

i

til

annoncer,

informationsmateriale,

forbindelse med PR m.m.

Ad m i n istrationsom kostn i n ger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster på valutakonti og værdipapirer.

Skat

Skat beregnes ikke, da Fremtid og Håb er en skattefri forening med almennyttig og velgørende formå1,
uden erhvervsmæssige indtægter.
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Der er i regnskabsåret modtaget offentlig tilskud fra Slots og Kulturstyrelsen og momskompensation

Anvendt reg nskabspraksis
Balancen
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Værdipapirer
Værdipapirer,

der er

indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer,

investeringsfondsbeviser og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger dækker indestående i danske pengeinstutter, samt indestående
pengeinstitutter omregnet til danske kroner i statusdagens officielle kurs.

udenlandske

Gældsforpligtigelser

This document has esignatur Agreement-ID: 99462dZyzuh247317197

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar- 31. december
Note

2021

2020

INDTÆGTER:
1. Gaver og kontingent

1.008.074

881.469

lndtægter i alt

1.008.074

881.469

Udgifter i alt
FÆLLESUDGIFTER:
3. PR og markedsføring
4. Administration

Fællesudgifter

ialt

Resultat før finansielle poster

-844.442

-770.747

-844.442

-770.747

-92.108
-56.465

-76.452
-47.786

-148.573

-124.238

15.059

-r3.s16

FINANSIERING:

5. Finansielle indtægter

184.190

16.740

Finansiering i alt

184.190

16.740

199.249

3.224

AReTs RESULTAT
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UDGIFTER:

2. Tanzania

Balance pr. 31. december
Note

2021

2020

122.389
38.366

74.034
56.072

160.755

130.106

2.033.710

1.562.776

AKTIVER:
Tilgodehavender:
Debitorer
Periodeafgrænsn ingsposter

Tilgodehavender i alt
Værdipapirer:
Værdipapirer

Værdipapirer i alt

2.033.710

1.562.776

Kassebeholdning
6. Bankindestående

Likvide beholdninger i alt

AKTIVER I ALT

2.026

4.758

1.057.420

1.327.795

r.059.446
3.253.911

1.332.553

3.025.435

PASSIVER:

EGENKAPITAL:
Egenkapital primo
Arets resultat

Egenkapital

ialt

HENUEGGELSER
7. Henlæggelser

Henlæggelser i alt

401.005
199.249

397.781
3.224

600.254

401.005

2.615.984

2.592.036

2.615.984

2.592.036

GÆLDSFORPLIGTELSER:
Rentefrit lån
Skyldige omkostninger

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

12.000

13.500

25.673

18.894

37.673

32.394

3.253.911

3.025.435
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Likvide beholdninger:

Noter
2021

2020

36.075
515.505
38.850
2.900

36.975
446.799

13.680

112.075
11.848

1. Gaverog kontingent

1

17.214

22.750
100

0

500

31.000
152.100

22.000

24.000

19.000
57.142
32.990
5.590
11.150

62.320
35.121
6.559

22.150
-55.000

0

5 .600
0

61.000
17.100
1.100
5.350
18.000

1.008.074

881.469

370.800
216.000
157.100
15.765

369.900
215.500
112.700

27.496

11.658
12.000
650

0

0

2. Tanzania
Bethania Childrens Village
Drop-ln center
Overført til uddannelse
Landbrug og gartneri
Partnerskabsrejser
Vedligehold bygninger
Bankgebyr
Projekt "Family Based Care (FBC)
Øvrige udgifter
Anvendte fondsm idler DMRU
Udgifter afholdt i Danmark
Udgifter afholdt i Tanzania
Projekt "Online lederuddannelse"
Modtaget fondsmidler fra CKU
Udgifter afholdt

12.000
949

43j02

-44.303
1.230
44.303

21.469

26.870
-171.814
2.304
169.5'10

-30.000
30.000

0
0

8M.442

770.747
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Kontingenter
Gaver
Gaver - Norge
lndsamlet ved møder
Gaver til drift af pigeafdeling
Kollekter
Shoppen
Gaver til uddannelse
Y's Mens Regionsproj ekt 2020-21
Annonceindtægter
Slots- og Kulturstyrelsen, driftstilskud
Gaver - MobilePay
Skattestyrelsen - Momskompensation
lndsamling til indsats mod COVID-19
Overført fra henlæggelser:
Overført testam entekonto
Overført uddannelsesfonde
Overført Handicapfond
Overført Lego Medarb. Jubilæumslegat
Overført indsamling til opførelse af drivehus

Noter
2021

2020

1.494

1.494

3. PR og markedsføring
Annoncer
Hjemmeside
Nyhedsbrev - tryk
Nyhedsbrev - porto
Andre PR-udgifter

Tryksager
Vennedatabase
Arsmøde
Rejseudgifter - PR
Porto

2.468

0

15.121

17.516

12.199

'10.436

3.523

4.083
5.230
30.968
4.361

6.206
45.525
3.008
473
2.091

92.108

0

2.364

76.452

Kontorartikler
Bankgebyrer
Telefon
Revisorhonorar
Bestyrelsesmøder
Rejseudgifter
Mødeudgifter
Forsikringer
Gaver
Kontingenter og abonnement

330

1.095

9.693

9.451

21.250

15.500

'1.694

1.794

1.544

1

2.403

2.610

.158

0

100

969
5.117
13.465

945

2.768
12.365

56.465

47.786

5. Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter

Afkast Stjerneinvest
Handelsom kostni nger Stjerneinvest
Forvaltn ingshonorar og gebyr Stjerneinvest

Valutakursregulering

6. Bankindestående
Danske Bank 1551 10230739
Danske Bank 1551 3232084685
Danske Bank Oslo 86012660482
Danske Bank FBC-projekt 9570 12719248
Nordoya Sparikassi 9865 0001 0381 38
Nordoya Sparikassi 9865 0001 038243
Arbejdernes Landsbank 5398 0549056 Formue Flex

-3

0

185.051

33.1 87

-5.366

-3.096

-8.751

-7.200

13.259

-6.151

184.190

16.740

822.435

730.254

3.306

398
147.544
35.396
122.250
42.072
249.881

93.911
0

92.370
45.398
0

1.057.420

1.327.795
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4. Administration

Noter
2021

2020

36.546
9.900
137.768
2.330.300
9.050
7.500

36.546
9.900

7. Henlæggelser

Testamentekonto
Lego Medarb. Jubilæumsfind
Gave mrk. musikinstrumenter m.v. (Ditte & Lea,foràr 2022)
Gave mrk. handicapfond
Uddannelsesfond teologi o.lign.
FBC-projektet
Vedligehold BCV bygninger
Gaver mrk. Drivhus

20.248
9.372
0

38.300
17.000

2.615.984

164.323
2.275.300
14.650
0

20.249
9.372
35.396
26.300
0

2.592.036
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Uddannelsesfond - Snerkerstenfonden
Uddannelsesfond - Noel Joseph
Gave mrk. drift af pigeafdeling
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NOTE 8

oplysning om indsamling i perioden l. december 2020 til 30. november 2021
Sagsnr. 20-700-03015

Fremtid og Håb har i perioden 1. december 2020 til 30. november 2O2l efter ansøgning og godkendelse fra lndsamlingsnævnet gennemført indsamling af midler til gavn for gadebørn i Sumbawanga,
Tanzania via et hjælpecenter, Drop ln Centre og børnehjemmet Betahnia Childrens Village.

Resultatet af den gennemførte indsamling er som følger:
lndsamlede midler

599.983

Adm inistrationsom kostninger:

lndsamlings overskud

1

.100

41.385
1.693
23.000

1.544

This document has esignatur Agreement-ID: 99462dZyzuh247317197

Gebyr til lndsamlingsnævnet
PR (Nyhedsblad, hjemmeside, annoncering m.v.)
Telefon
Revisionshonorar
Bestyrelsesmøder
Rejseudgifter, bestyrelsen m ødeafholdelse
Kontorhold
Bankgebyrer
Netbankforsikring
Abonnement bogføringsprogram
Abonnement database, Collectaz
Assistance database, Leonhardt Fundraising
Øvrige adm inistrationsom kostninger

1.897
60

9.752
968
865
19.200
13.433
4.059
1 18.956
481.027

Midlerne er i henhold til indsamlingsformålet fuldt ud anvendt i perioden til aktiviteter på Bethania
Childrens Village og Drop in Centre.
I perioden 1. december 2020 til 30. november 2021er sammenlagt anvendt 811.462 kr., som
specificeres således:

Daglig drift af Bethania Childrens Village
Daglig drift af Drop in Centre
Omkostninger til børnenes uddannelser
Udgift til COVID-19 forebyggelse
Partnerskabsrejser (monitorering)
Bygningsvedligeholdelse m.v.
Øvrige omkostninger (hospital, julegaver til børnene m.v.)

370.800
216.000

Anvendte midler i Tanzania

811.462

127.000
16.500

27.496
27.765
25.901
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oplysning om indsamling i perioden 1. december 2021til 31. december 2021
Sagsnr. 21-700-04172

Fremtid og Håb har i perioden 1. december 2021til 31. december 2O21efter ansøgning og godkendelse fra lndsamlingsnævnet gennemført indsamling af midler til gavn for gadebørn i Sumbawanga,
lanzania via et hjælpecenter, Drop ln Centre og børnehjemmet Betahnia Childrens Village.
Resultatet af den gennemførte indsamling er som følger:
lndsamlede midler

122.676

Adm inistrationsom kostninger:

Gebyr til lndsamlingsnævnet
PR (Nyhedsblad, hjemmeside, annoncering m.v.)
Telefon
Revisionshonorar
Rejseudgifter, bestyrelsen m ødeafholdelse
Kontorhold
Bankgebyrer
Assistance database, Leonhardt Fundraising og Collectaz
Øvrige ad m inistrationsom kostninger

'1

.100

13.932
283
6.250

15.125
3.357

41.882

Indsamlings overskud

80.794

Midlerne er i henhold til indsamlingsformålet fuldt ud anvendt i perioden til aktiviteter på Bethania
Childrens Village og Drop in Centre.
I perioden 1. december 2O21til 30. december 2021er sammenlagt anvendt 87.310 kr., som

specificeres således:

Daglig drift af Bethania Childrens Village
Daglig drift af Drop in Centre
Omkostninger til børnenes uddannelser
Bygningsvedligeholdelse m.v.
Øvrige omkostninger

30.900
18.000
35.000
1.800

Anvendte midler i Tanzania

87.310

1

.610
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