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Generelle opplysninger om Barnas Håp 
Barnas håp støtter gjennom tilbud om deltagelse i COOP-21 42 (239 barn) familier i Malawi med 
opplæring i gårdsdrift og utbytte fra gårdsdrift i form av andel av avlinger. 

Tidligere gav Barnas håp støtte direkte til 52 familier. Disse fikk støtte bl.a. til skolegang, mat og 
medisiner, samt at det ble bygget hus til enkeltfamilier etter tur. Barnas håp etablerte inngjerdede 
hager hos den enkelte familie. Barnas håp avviklet denne formen for støtte til fordel for COOP-
tankegangen i løpet av 2020. I 2021 har vi allikevel sett behov for å gi noe støtte til disse familiene for 
å opprettholde dyrking i hagene deres (gjødsel og frø). 

Barnas håp er registrert i Brønnøysund med org.nr. 994765175. Barnas håp driftes av frivillige i 
styret. Møter avholdes på omgang hjemme hos eller på styremedlemmenes arbeidsplasser.  

Forretningsførsel og revisjon 
Barnas håp fører selv regnskap, ved styremedlem Maria Lines. 

Barnas håps arbeider i 2021 
I 2021 fortsatte Barnas håp fokus på selvforsyning og opparbeidelse av jordbruksareal på Songa-farm 
og etablering av COOP. Et COOP/kooperativ er en forretning drevet i felleskap av en kooperasjon, 
bedre kjent som et samvirkelag. Fordelene for våre venner i Malawi er blant annet at man kan gå 
sammen om vanningsanlegg, kjøpe inn i store kvanta, spre kunnskap samt produsere mer effektivt på 
ett stort landområde. Fra Agrivet som eier Songa Farm har vårt COOP fått stilt til vår disposisjon 5 
hektar til dyrking, pluss beite for husdyr. I tillegg har vi fått fem griser til avl og mulighet til å låne ett 
bur til 200 kyllinger. 
 

Vi har bestemt oss for å støtte  Jean Banda slik at hun kan gå på høyskole i Lilongwe og utdanne seg 
innen landbruk. Jean er en av de foreldreløse barna fra Tweya i Matete som vi tidligere støttet. 
Første avdrag til studiestøtte ble overført i november 2021. Kostnad  pr. år er ca. 13 000 NOK. Vi 
håper dette vil gi henne mulighet til å få jobb for en organisasjon eller i vårt eget COOP oppe på 
Songa. 
 
Irene Nkhata, Berthus Liebenberg og Luke Madala er sentrale samarbeidspartnere med Barnas håp, 
og våre representanter i Malawi. De er ansvarlig for forvaltning av Barnas håp sine midler i Malawi og 
oppfølging av driften av organisasjonen. De rapporterer til Barnas håp. 

Vår samarbeidspartner Lynette Hugo gikk bort i april 2021. Hennes mann, Berthus Liebenberg, 
overtok hennes rolle i samarbeidet med Barnas håp etter hennes bortgang. 

  



Styrets kommentarer 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av Barnas håp sine eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om Barnas håps forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsrapportens punkt om budsjett for 2022. 

Barnas håp sine faste utgifter er større enn gjennomsnittlige inntekter pr. måned. Styret er kjent med 
dette. Det ble i løpet av 2021 vedtatt økt støtte til opparbeidelse av jordbruksområdet tilknyttet 
Barnas Håp sin drift på Songa-farms. Styret ser på dette som langsiktige investeringer, nødvendig for 
vår virksomhet. 

Barnas håp mottar flere større enkeltbidrag fra givere, noe som totalt sett gir et overskudd ila. 2021. 

Styret vurderer fortløpende fordeling av bistandsmidlene ut ifra organisasjonens mål og verdier og 
den økonomiske situasjonen. 

Drift av Barnas håp og forvaltning av våre midler er under stadig utvikling og endring. Avgjørelser tas 
fortløpende, over watts app eller i styremøter, på grunnlag av tilbakemeldinger fra våre ansatte og 
samarbeidspartnere i Malawi. 

Barnas håp har oppdatert handlingsplan i tråd med utviklingen. 

Vedlegg til denne årsrapporten er ment å dokumentere overføringer som er gjort til og fra Barnas 
håps konto i Norge (se vedlegg). De fleste overføringer skjer til Barnas håps konto i Malawi og vår 
samarbeidspartner Bethus Liebenberg (via Lynette Hugos konto). Bankutskrift fra Barnas håps konto i 
Malawi er også vedlagt (vedlegg 4-7) for å dokumenteter innskudd og uttak fra denne. Vår ansatt 
Irene sender månedlige rapporter ved uttak fra denne, samlet i vedlegg 3. 

 

 

 

  



Årsregnskap 2021 
 

Note Regnskap -21 Budsjett -21 Avvik fra 
budsjett 

Budsjett -22 

 Sum driftsinntekter 1 360.110,01 NOK 300.000 NOK 60.110,01 NOK 405.727,25 NOK 

 Sum driftskostnader 2 254.156,46 NOK 270.200 NOK 16043,54 NOK 563.500 NOK 

Resultat 3 105.953,33 NOK 29.800 NOK 76153,55 NOK -157.772,75 NOK 

Tabell 1 Budsjett og årsregnskap 2021. Budjsett 2022. 

Driftsinntekter og -kostnader er videre omtalt i avsnittene under iht. notenummerering som angitt i 
tabell. 

Note 1. Driftsinntekter  

Barnas håp får inntekter fra givere. Givergruppen er sammensatt av faste givere og givere med 
engangsbidrag. 

Inntekter i 2021 var til sammen 360.110,01 NOK, dette er ca. 60.000 NOK høyere enn budsjettert.  

Det er utfordrende å anslå inntekter da dette er sammensatt av faste givere og ikke faste givere, med 
faste og varierende beløp. 

Note 2. Driftskostnader 

Barnas håp sine driftskostnader var i 2021 til sammen 254.156,46 NOK.  

Driftskostneder er ca. 16000 NOK lavere enn budsjettert. Dette kommer som følge av at driften av 
Barnas Håp har fraveket planlagt drift i 2021. Endringer har i hovedsak skjedd som følge av Lynettes’ 
dødsfall og endringer i markedssituasjon pga. Covid-19. Endringer er forankret i styrets fortløpende 
vedtak om investeringer.  

Barnas håp sine kostnader er hovedsakelig knyttet til driftskostnader knyttet til virksomhet i Malawi. 
Organisasjonen har også noen utgifter til domene for nettside og bankkostnader.  

Det overføres månedlige beløp fra konto i Norge til konto i Malawi i tråd med planlagt virksomhet til 
konto i Malawi. Overføringer skjer i USD. 

Faste utgifter vil fremgå som varierende. Dette skyldes svingninger i valutakurs. Enkelte av 
overføringene som er gjort inkluderer også til ikke faste utgifter for å redusere tap for utgifter knyttet 
til bankoverføringer. 

Faste kostnader 

Barnas håp har følgende faste, månedlige utgifter: 

1. Faste utgifter knyttet til lønninger o.l. (overføres til Barnas håps konto) 

Barnas håp overfører ca. 5500 NOK som dekker lønn til Irene Nkhata, lønn til Luke Madala, 
driftskostnader (transport, internett, regnskap). Overføringen dekker også støtte til bibler og 
bidrag til Ackson Eneya knyttet til menighetsvirksomhet. Dette er øremerkede midler fra 
giver. 



2. Faste utgifter knyttet til drift av Songa farms (Overføres til Lynette Hugos konto) 
Barnas håp overfører ca. 6-8000 NOK tilknyttet drift av Songa farms (omtalt i årsrapport). 

Etableringen og driften av Songa-farms har vært påvirket at den økonomiske situasjonen i 
verden i 2021. En generell prisøkning, samt redusert omsetning sammenliknet med antatt 
omsetning, har medført behov for økt støtte fra Barnas håp. Endringer i valutakurs påvirker 
også størrelsen på overføringene. Støtten ble økt til ca. 17000 NOK/mnd f.o.m. november. 

Øvrige driftskostnader: 

I tillegg til faste utgifter støtter Barnas håp enkeltinvesteringer gjennom året på grunnlag av vedtak i 
styret. I 2021 ble følgende enkeltinvesteringer/støtte gitt: 

  Ca. NOK Ca. MWK 
Brønn  Januar  51.635 4.650.000 
Begravelse av ansatt  April  6629 546.000 
Bidra til tak til Ackson, øremerket støtte juni 2500 192.000 
Firt aid kit Sept 775 64.000 
Geitebur, grisehus, ryddeutstyr  September 1918 229.900 
20 geiter September  17.423 720.000 
Frø, gjødsel til drift av Songa Oktober 4322 405.000 
Hakker til familiene som over  November 1798 164.000 
Tak til grisehus November  1514 146.000 
Arbeidstillatelse for Madala inkl. transport Desember 8620 710.000 
Støtte til skolegang for Jean Banda, ett semester  Desember 3250 400.000 
Frø, gjødsel til Barnas håps’ «gamle» familier Desember 8132 744.000 
Sykkel til Ackson Desember 2550 210.000 
Ekstra støtte ved juletider (dobbel lønn til Irene) Desember 2000 158.000 
Julemåltid Desember 1956 160.000 
  125.022  

 

Beløpene oppgitt i tabell er ca. for utgifter indikerer størrelse på støtte. Av årsregnskap fra Sparebank 
1 (vedlegg 1) fremkommer korrekt beløp for samtlige overføringer fra Barnas håp sin konto. 
Enkeltinvesteringer er i hovedsak overført sammen med faste utgifter, fore å redusere utgifter til 
banktransaksjoner. 

Det ble også i 2021 utbetalt et lån til vår ansatt, Madala, til støtte av hans familie i vanskelig tider. 
Lånebeløp var på 3314 NOK, og dette ble nedbetalt ved trekk i hans lønn over tre måneder. 
 

Note 3. Resultat 

Årets resultat kommer frem av resultatregnskap som et overskudd på 29.800 NOK. Overskuddet 
videreføres som egenkapital for videre drift av Barnas håp i 2022. 

 

  



Balanse 
Barnas håp har ingen eiendeler foruten innskudd på konto. Barnas håp har ingen gjeld. Se tabell 
under for balanseregnskap for 2021. 

Barnas håp sine innskudd er plassert på konto(er) i Norge og et mindre innskudd på konto i Malawi.  

Det er ikke ønskelig å oppbevare penger på konto i Malawi. En mindre buffer er plassert på konto i 
Malawi. Ved inngangen og utgangen av året var saldo på konto i Malawi hhv. 3 756 NOK og 5 470 
NOK. 

 
Sparekonto «Bilkonto» Sum innskudd 

Bankinnskudd 01.01.21 17.833,41 33.787,79 51.621,2 

Bankinnskudd 01.01.22 123.786,96 33.985,79 157.772,75 

 

I de påfølgende avsnitt presenteres Barnas håp sine inntekter og utgifter. For komplett 
transaksjonsoversikt, se vedlegg 2. 

  



Budsjett 2022 
I 2022 planlegger Barnas håp å videreføre støtte til drift av Songa farms og kooperativet (Coop-21).  

Det forventes at de faste utgiftene holdes på et nivå som ved utgangen av 2021. På grunnlag av flere 
års erfaring med drift med Malawi forventes det en del uforutsette kostnader. 

Planlagte investeringer i 2022: 

- Oppmåling av ervervet tomt på Songa Farm 
- Studiestøtte til Jean Banda 
- Vanningsanlegg for COOP sitt jordbruksareal på Songa 

På grunnlag av Barnas håps planlagte virksomhet i Malawi er følgende budsjett utarbeidet:  

 
 

Månedlig beløp Budsjett -22 (NOK) 

Sum driftsinntekter  405.727,25 

Faste kostnader   

Lønnskostnader 5500 x 11 + 6000 = 66500 66.500 

Songa farms  
(Dekker vanningssystem: vannledning 
inn og ut, støping av dam, pumpehus, 
pumpe) 

17000*6=102.000 
22000*6 =132.000 

234.000 

Studiestøtte, Jean 3250*4 13.000 

Variable kostnader   

Uforutsette kostnader  100.000 

Tomteerverv (skjøte) Advokat (50000mwk + 
60000mwk) + uforutsett 

150.000 

 Sum driftskostnader  563.500 

Årsresultat  - 157.772,75 

Bankinnskudd 01.01.22  157.772,75 

Bankinnskudd 01.01.23  0 
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