Ledelsesberetning ghana venskab 2020
Hovedaktivitet
Foreningens aktiviteter er udviklingsarbejde i det nordlige Ghana.

Beretning
E4L bevillingen fra CISU er stadig GV’s absolut største og vigtigste finansieringskilde med ca.
9,3 mio.kr. Andre indtægtskilder har været indsamlede midler i Danmark, driftsmidler fra Tips og
Lotto og medlemsbidrag.

Resultat
Ghana Venskabs regnskab for 2019 sluttede med et overskud på 122.357 kr., hvilket er et
væsentlig bedre resultat end forventet. Det overvejende positiv resultat skyldes at færre
indtægter er blevet matchet med lavere udgifter. Det er især tilfredsstillende set i lyset af
COVID-19, og den usikkerhed det skabte omkring E4L programmet. Foreningens egenkapital er
således steget, og er nu på tilfredsstillende 1.377.827 kr.

Indtægtssiden
Indtægterne fra programmet i 2020 lå lidt under budgettet. Det skyldes, at GV fik lavere
administrationsbidrag og Faglig Aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK) fra E4L programmet
pga. COVID-19 og de medfølgende restriktioner. I forhold til indtægterne fra medlemsbidrag er
det tilfredsstillende, at de er steget i 2020 og at indsatsen i forhold til fastholdelse af medlemmer
dermed har virket. Derimod har der været et væsentligt fald i indsamlede midler på ca. 50% fra
403.456 kr. til 200.238 kr. Det skyldes bl.a. færre indtægter fra fonde på trods af, at der blev
søgt mindst lige så mange fonde som sædvanligt. Det er nok en negativ påvirkning fra COVID19, og CISU har givet GV - som mange andre lignende organisationer - en dispensation fra det
normale egenfinansieringskrav af E4L programmet i 2020.

Udgifter
Generelt har der været lavere udgifter end budgetteret. Det gælder f.eks. for rejser, møder mv.
som er næsten faldet med ca. 50% fra 66.786 kr. til 33.502 kr. Det skyldes COVID-19 og de
medfølgende begrænsninger i form af forsamlingsforbud mv. Der var også været et fald i
udgiftsposten gager, da der i en kort overgangsperiode på to kun var to ansatte på sekretariatet
i forbindelse med en orlovsperiode. Der er desværre fortsat store renteudgifter på trods af, at
foreningen i 2020 besluttede at investere en del af foreningen egenkapital i bæredygtig
investeringsforening i foreningens bank Merkur. Bestyrelsen overvejer derfor at foretage
yderligere investeringer.

Konklusion
Det er bestyrelsens vurdering, at Ghana Venskabs regnskab for 2020 er tilfredsstillende.
Sekretariatet skal igen takkes for den kompetente økonomistyring gennem året, der endnu
engang sikrer et tilfredsstillende resultat for foreningen. I en situation, hvor foreningen ønsker at
fastholde det nuværende ambitionsniveau eller måske øge det i de kommende år er
udfordringen for foreningen stadig at kunne blive ved med at leve op til CISUs
egenfinansieringskrav. Det kræver en fokuseret indsats i de kommende år.
Det bliver også vigtigt, at foreningen lykkedes med at øge indtægterne til det normale
forventede niveau, idet de lavere end forventede udgifter som f.eks. til gager og rejser i 2020
ikke kan forventes at blive gentaget i 2021.

