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LEDELSESPÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2019 for Foreningen Masanga. 
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og god regn-
skabsskik for foreninger. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019. 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vur-
deringen af foreningens finansielle stilling. 
 
Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Taastrup, den 7. marts 2020 
 
 
I bestyrelsen: 
 
 
 
Susanne Haas  Pernille Dixen   Inge Haas  

 

Peter Bo Jørgensen   Marie Børresen   Sara Thordal Jensen  

 

Monica Kujabi    Foday M. Sankoh    Malthe Thyregod 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til ledelsen i Foreningen Masanga 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Masanga for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på 
side 11. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den 
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 11. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet 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 hen-
hold 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 overensstem-
melse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 
11. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar-
bejde 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 årsregn-
skabet 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende 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 regnskabsbru-
gerne 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: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
 
 

 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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif-
ten. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen 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 kon-
klusion 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. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

København, den 7. marts 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70 
 

 
Henrik Brünings 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 3106 
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DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING 
 
 
Jeg har gennemgået regnskabet for 2019 og stikprøvevis kontrolleret bilagsmaterialet.  
 
Jeg har herudover konstateret, at de i regnskabet opførte likvide beholdninger er i overensstemmelse med 
foreliggende dokumentation.  
 
 
Taastrup, den 7. marts 2020 
 
 
 
Povl Schön 
Intern revisor 
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LEDELSESBERETNING 
 
 
Foreningens formål 

 At medvirke til, at hospitalet i Masanga, Sierra Leone, videreudvikles. 
 At støtte den lokale befolkning, så de selv vil kunne drive det. 
 At medvirke til at fremme befolkningens sundhed, særligt i forhold til kvinder og børn. 
 At sikre bæredygtigheden af hospitalet, økonomisk, strategisk og miljømæssigt. 

 
Foreningens kapital og virksomhed 
Foreningens indtægter har i lighed med tidligere år bestået af indtægter fra medlemmer, som dæk-
ker foreningens almindelige foreningsdrift. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed medtages i 
det særskilte foreningsregnskab. Der er pr. 31. december 2019 i alt ca. 359 betalende medlemmer 
i foreningen. 
 
I tilknytning til foreningens medlemsbaserede drift modtages væsentlige bidrag, donationer og an-
den støtte fra forskellige donorer. Disse bidrag anvendes ubeskåret til aktiviteter i forbindelse med 
hospitalets drift og indregnes i et særskilt donationsregnskab.  
 
Foreningens udvikling gennem året 
Endnu et år er gået i vores alle sammens Masanga projekt. Et år der på mange måde er præget af 
den fremgang vi oplever på den brede linje, men selvfølgelig også med de ups and downs der hører 
sig udviklingsarbejde til. Alt er i alt mener vi, at vi alle har god grund til at være stolte og tilfredse- 
igen i år. 
 
Masanga DK og vores samarbejdspartnere har siden opstart i 2006 oprettet et velrenommeret og bæ-
redygtigt hospital med plads til 110 indlagte patienter i Tonkolili distriktet i Sierra Leone. For at 
hospitalet skal fungere kræves det, at der findes veluddannet personale. Behovet er enormt, da der 
stadig er alvorlig mangel på kvalificeret sundhedspersonale i Sierra Leone. Derfor har vi – som I ved - 
etableret et college, hvor der i dag er ca. 300 studerende i tilslutning til hospitalet. Der til dato 
uddannet 210 sygeplejersker og 45 kirurgisk uddannede community health officers via et tilknyttet 
kirurgisk opgaveglidningsprogram.   
 
Masanga projektet har gennem hele dets levetid beskrevet sig som et tre-benet projekt, som til at 
starte med omfattede sundhed, uddannelse og iværksætteri. Allerede sidste år kunne vi fortælle om 
hvorledes fokus har – gennem de succeser og udfordringer projektet har haft – ændret sig og beskrives 
nu som sundhed, uddannelse og forskning. 
 
Dette blev cementeret med oprettelsen af Masanga Reseach Unit i 2018. Siden denne enheds opret-
telse - og særligt i løbet af året i år - har mange interessenter meldt sig på banen, og der er i løbet 
af kort tid dannet et større netværk mellem interesserede forskningsgrupper fra både Holland, Eng-
land, Norge og Sierra Leone, hvor der er etableret samarbejde med landets universitetshospital og to 
professorer.  
 
Masanga Research Unit har to tilknyttede PhD studerende (Dr. Hannah og dr. Jonathan) med studier, 
der omhandler hhv. gravide kvinder og kroniske sår. Blandt de gravide kvinder undersøger vi forekom-
sten af infektioner (hvilke og hvornår) og deres betydninger i forbindelse med fødsel, men også en 
analyse af henvisningssystemerne og hvorledes disse fungerer. Omkring sår udersøger vi, hvilken viden 
der er blandt sundhedsansatte, og hvordan man håndterer disse. Der undersøges anvendelighed af 
moderne teknologi i vores lidt mere primitive setting, hvor man på computer baserede modeller kan 
lave fin-diagnostik af kroniske sår og derved bedre behandlingen. I denne sammenhæng bidrager vi 
også lokalt med billedkataloger af kroniske, tropiske bensår til videreudvikling af teknologien. Vi te-
ster ligeledes muligheden for brug af 3D printer til produktion af proteser. Sideløbende foregår der 
studier indenfor vores kirurgiske opgaveglidnings program – hvor vi fortsat sikrer kvaliteten heraf – nu 
med langtidsresultater, men også eksempelvis muligheder for kirurgisk simulationstræning og læring 
i vores setting. Alt sammen er meget spændende, og noget der er med til at sætte Sierra Leone og 
det sierra leonske- og vest afrikanske sundhedsvæsen på den medicinske dagsorden internationalt. 
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LEDELSESBERETNING 
 
 
Begge vores PhD studerende læger har forladt Masanga i starten af det nye år for at færdiggøre deres 
PhD i hjemlandet ved det tilknyttede universitet, men i deres sted er vores senest ansatte læge forsk-
ningskvalificeret med allerede færdiggjort PhD og håbet er, at vi i 2020 kan få indskrevet en lokal 
PhD studerende med tilknytning til enheden. 
 
Hospitalet har gennem hele året 2019 været flittigt besøg med stort set fuld belægning og masser af 
aktivitet. Alt dette understøtter vores uddannelser, både af sygeplejersker, fysioterapeuter og kirur-
giske kandidater. Igen i år har vi i juni haft graduation for 63 sygeplejersker og 20 kirurgiske kandida-
ter. 
 
Vores college udvikler sig fortsat med planer om opstart af flere nye uddannelsesmuligheder. 
 
I forlængelse af college er der i løbet af 2019 blevet opført college dorms – en udvikling college selv 
har kunnet varetage og finansiere, hvilket for os understreger denne institutions styrke og fremtidige 
sikring. 
 
På selve hospitalet har der i 2019 også været et større renoveringsprojekt i gang af vores fødeafdeling 
finansieret af den hollandske AFAS foundation. Denne fond har været så begejstret for samarbejdet, 
at Masanga indgik som et blandt flere støtteprojekter, hvor interesserede kunne stemme om yderli-
gere støtte. Masanga vandt og har hermed også fået en meget tiltrængt støtte til reparation og ved-
ligehold af vores solcelle system, der grundet de lokale vejrforhold (lynnedslag ect) til tider har været 
temmelig udfordret. 
 
Et andet meget vigtigt gennembrud var donationen fra Lions Club International Foundation på 2,3 
millioner danske kroner til Lions Ishøj/ Masanga til udvikling opgradering af Massanga Eye care Unit. 
Det er et enormt borst til vores aktiviteter omkring øjensygdomme og arbejdet hermed vil komme til 
at fylde meget i 2020 og årene frem. 
 
Som det helt store ryk i forhold til den langsigtede strategi har den sierra leonske regering meldt sig 
meget mere på banen (som resultat af mange års lobbyarbejde). Det betød, at vi i år – udover fast at 
modtage medicin fra sundhedsministeriet  på lige fod med andre sierra leonske hospitaler – også har 
fået imødekommet en ansøgning om udstyr i form af autoklaver, bedøvelsesudstyr og måske vigtigst 
af alt, kvalificeret personale på regeringens lønningsliste. Således er nu 12 af vores i alt 164 ansatte 
regeringsansatte, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. En retning som vi aktivt arbejder 
videre med. Som et yderligere led i dette kom Masanga Hospital for første gang med på regeringens 
budget i 2019. Det betød, at vi har fået udbetalt midler, der ikke skal bruges til løn, men til at dække 
(nogle) af de øvrige omkostninger der er forbundet med hospitalets drift. Det er langt fra nok, men 
igen, så afgjort et skidt i den retning vi gerne vil, hvor regeringen i Sierra Leone med tiden overtager 
det fulde driftsansvar. 
 
Allerede i starten af 2018 var der med støtte fra Aleris-Hamlet og frivillige kræfter stort fokus på 
infection and prevention control (IPC), hvilket har vist sig at bære frugt, da Masanga Hospital i 2019 
er blevet kåret som landets bedste IPC hospital. Det er et ekstremt vigtigt fokus i Sierra Leone, hvor 
ebolaen og andre højsmitsomme infektionssygdomme er en reel trussel.   
 
Denne trussel blev – trods vores høje standarder for IPC – desværre en realitet da Masanga Hospitalet 
i november blev centrum for et udbrud af Lassa virus– en smitsom hæmorragisk feber, der i et fåtal 
af tilfælde har dødelig udgang. Tre af vores sundhedsansatte blev smittede i forbindelse med behand-
ling af den formodede index case som døde af sine blødninger. Da denne patient ikke var febril, faldt 
den kliniske mistanke på Lassa feber relativt sent i behandlingen af vores ansatte. To hollandske læger 
blev evakueret til videre behandling og intensiv pleje i Holland, og en sierra leonsk sygeplejerske blev 
overflyttet til det lokale Lassa fever center i Kemnema, Sierra Leone, da Lassa prøverne viste sig 
positive. Vi mistede lørdag d.23 november vores hollandske Capacare koordinator, 32 årige Dr. Woter 
Nolet, da hans krop ikke længere kunne modstå lassa virus infektionen. Det er en dyb tragedie, der 
har berørt hele projektet dybt. 
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LEDELSESBERETNING 
 
 
I denne sorg kan vi dog glædes over, at de øvrige smittede i dag er velbefindende, og at der ikke 
efterfølgende har været flere tilfælde på Masanga Hospitalet. Alle frivillige – høj- og lav risiko grupper 
(dvs. medicinsk og ikke-medicinsk personale) blev evakueret. Hospitalet tog efter evakueringen, der 
blev indledt d. 21. november, ikke nye patienter ind og de indlagte blev behandlet ved vores lokale 
team supporteret af kolleger fra omkringliggende hospitaler. Udover den officielle karantæne periode 
på 21 dage holdt regeringen os i karantæne frem til efter nytår.  Herefter åbnede vi stille op for 
behandling igen, og senest har haft en stor officiel gen-åbningsceremoni d. 14. februar.  
 
Den tragiske hændelse har givet anledning til intern audit og revision af alle protokoller. Dette arbejde 
er i skrivende stund i fuld gang, således at vi kan blive klogere på vores procedurer og ruste os bedre 
til at forebygge tilsvarende hændelser i fremtiden. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for for-
eningens finansielle stilling.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
 
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter samt god 
regnskabsskik for foreninger mv. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprin-
cipper som sidste år. 
 
De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: 
 
FORENINGSREGNSKABET 
 
Medlemskontingenter 
Medlemsregistreringen administreres af bestyrelsesmedlem Inge Haas. Indtægter medtages efter beta-
lingsprincippet, således at indtægter, der er modtaget i regnskabsåret, medtages i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger 
Omkostninger, som ikke direkte kan henføres til den lokale drift af Masanga i Sierra Leone, afholdes via 
foreningsregnskabet.  
 
ADMINISTRATIONSREGNSKABET 
 
Indtægter 
Indtægter medtages i dette regnskab i forhold til direkte modtagne tilskud, men også med administrati-
onstilskud i forbindelse med bidrag modtaget i forbindelse med aktiviteter i Masanga. Foreningen opgør 
i den forbindelse et administrationstilskud på 7-20 %, som anvendes til dækning af administrationsom-
kostningerne.  
 
Omkostninger 
Omkostninger, som kan henføres til administration og som ikke vedrører medlemsadministrationen eller 
den lokale drift af Masanga i Sierra Leone, afholdes via administrationsregnskabet. 
 
DONATIONSREGNSKABET 
 
Indtægter  
Indtægter medregnes på modtagelsestidspunktet for de enkelte donationer. Donationerne indgår på sær-
skilte konti og overføres efterfølgende til lokalt forbrug i Masanga i henhold til de planlagte projekters 
gennemførelse.  
 

 Udgifter til Masanga Hospitalet 
Overførsler til driften i Masanga er i regnskabet medtaget i henhold til bankoverførsler i henhold til fore-
liggende dokumentationer og er efterfølgende specificeret i henhold til de oplysninger, som fremgår af 
det lokalt udarbejdede regnskab i Masanga. Disse regnskaber udarbejdes lokalt og under tilsyn fra besty-
relsen, hvor tilsynet udøves ved kontrol af modtagne rapporter samt ved direkte besøg på stedet. Besty-
relsen aflægger særlige opgørelser over disse forbrug.  
 
Egenkapital 
Foreningens egenkapital skal ikke tages som et udtryk for en egentlig opsparing i foreningen, idet for-
eningens midler, der modtages via donationsregnskabet, skal videresendes til forbrug i udlandet. Der er 
derfor alene tale om et øjebliksbillede pr. 31. december 2019.  
 
Henlæggelser 
Henlæggelser består af henlagte egne disponerede midler, der skal dække specifikke formål i de kom-
mende år.  
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RESULTATOPGØRELSE FORENINGSKONTO      
     
 2019  2018  
 kr.  kr.  
     
 Medlemskontingent - private  35.900  35.500  
 Øvrige indtægter  48.003  38.800  
 Puljemidler, driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 69.000  82.961  
 Mobilepay-indsamling  8.650  8.813  
 INDTÆGTER I ALT - FORENINGSKONTO  161.553  166.074  
     
 Bankgebyrer  994  970  
 Mødeomkostninger  2.456  3.237  
 Konsulentassistance  13.938  13.375  
 Donation  147.000  40.000  
 Kontingenter  6.350  6.250  
 Hjemmeside  3.900  5.936  
 PBS-omkostninger  1.772  4.340  
 Administration 6.666  0  
 Øvrige lokale udgifter 4.700  20.345  
 Aktiviteter 0  4.269  
 Repræsentaton, blomster/gaver  6.148  0  
 UDGIFTER I ALT - FORENINGSKONTO  193.924  98.722  

     

 RESULTAT - FORENINGSKONTO  -32.371  67.352  
     
 Overført til egenkapital  -32.371  67.352  
 DISPONERET RESULTAT - FORENINGSKONTO  -32.371  67.352  
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RESULTATOPGØRELSE ADMINISTRATIONSKONTO     

    

 2019  2018  

 kr.  kr.  

     

 
 INDTÆGTER I ALT - ADMINISTRATIONSKONTO 0  0  

     
 Administration  0  104  
 Lønudgift inkl. pension og feriepenge  0  2.401  
 UDGIFTER I ALT - ADMINISTRATION  0  2.505  

     
 RESULTAT - ADMINISTRATION 0  -2.505  

     
 Overført til egenkapital  0  -2.505  
 DISPONERET RESULTAT – ADMINISTRATION              0  -2.505  
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 RESULTATOPGØRELSE DONERINGSKONTO  2019  2018  

 kr.  kr.  
     

 Doneringer, private  137.405  243.688  
 Doneringer, firma  530.002  530.002  
 Doneringer, foreninger  180.335  36.725  
 Lions klubber  86.840  144.211  
 Fysioterapiprojekt  114.138  48.625  
 SLAA-UK  20.186  8.400  
 Masanga Holland   167.645  53.078  
 Masanga UK 2013  123.715  80.096  
 Eye Clinic 32.000  0  

 Lions, skills lab 0  159.000  

 Masanga Runners  846  677  
 Doneringer, MESP   305.269  226.213  
 Diverse projekter 53.930  15.000  

 INDTÆGTER I ALT - DONERINGSKONTO  1.752.311  1.545.715  

     
 Diverse projekter 17.000  41.200  
 Donationer til Masanga Hospital 1.105.500  908.292  
 Eye Clinic 20.050  71.276  

 Renoveringsprojekter   0  43.279  
 Lønandel, læger  328.677 217.173 

 Fysioterapiprojekt  22.329 116.000 

 Medicin  30.333  46.296  
 Heineken projekt 21.550  172.500  

 Container m.m. 0  28.563  

 MESP  315.000  200.000  
 Rejseomkostninger, afsat 0  10.000  

 Lions, skillslab 164.932  0  
 UDGIFTER - DONERINGSKONTO MASANGA I ALT  2.025.371  1.854.579  

     
 Bankgebyrer  3.160           4.910  
 UDGIFTER DANMARK I ALT  3.160    4.910  

     
 UDGIFTER - DONERINGSKONTO DANMARK I ALT  2.028.530  1.859.489  
     

 DISPONERET RESULTAT - DONERINGSKONTO  -276.220  -313.774  
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FORENINGSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2019     

  
31/12  
2019  

31/12 
2018  

 kr.  kr.   
AKTIVER     
     

5471-8067130 Foreningskonto  139.161  181.532  

AKTIVER I ALT - FORENINGSKONTO  139.161  181.532  

     
     

PASSIVER     

     
EGENKAPITAL     
Egenkapital primo  122.708  55.356  
Overført af årets resultat  -32.371  67.352  

EGENKAPITAL - FORENINGSKONTO  90.337  122.708  
 
 
Mellemregning, Doneringskonto  48.824  58.824  
GÆLD I ALT - FORENINGSKONTO 48.824  58.824  
 
 
PASSIVER I ALT - FORENINGSKONTO  139.161  181.532  

     
 
ADMNISTRATIONSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2019     

  
31/12  
2019  

31/12 
2018  

 kr.  kr.   

AKTIVER     

     

5471-1292394 Administrationskonto  25.870  25.870  

AKTIVER I ALT - ADMINISTRATIONSKONTO  25.870  25.870  

     

     

PASSIVER     

     

EGENKAPITAL     

Egenkapital primo  25.870  28.374  

Overført af årets resultat  0  -2.505  

EGENKAPITAL - ADMINISTRATIONSKONTO 25.870  25.870  

     

PASSIVER I ALT - ADMINISTRATIONSKONTO  25.870  25.870  
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DONERINGSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2019     

 
31/12  
2019  

31/12 
2018  

AKTIVER  kr.  kr.   
 
Mellemregning, Foreningskonto  48.824  58.824  
5471-8068862 Donationskonto  39.961  244.823  
5471-8080986 Masanga Runners tidl. Outreach  2.498  1.652  
5471-8084981 Business  1.415  1.415  
5471-8085678 MESP  149.200  159.981  
5471-1110903 Solpanel  2  2  
5479-3768616 Fysioterapi 88.128  161.400  

5478-4924697 Eye Clinic 28.499  16.649  

AKTIVER I ALT - DONERINGSKONTO  358.526  644.746  

     
     

PASSIVER     

     
EGENKAPITAL     
Egenkapital primo  634.746  948.520  
Årets resultat  -276.220  -313.774  

EGENKAPITAL  -  DONERINGSKONTO  358.526 634.746 

     

Skyldige rejseomkostninger 0  10.000  

GÆLD OG HENSÆTTELSER I ALT – DONERINGSKONTO 0  10.000  
 
 
PASSIVER I ALT - DONERINGSKONTO  358.526  644.746  

     

 


