












Juni, 2019 
 
 
 
Erklæring for brug af overskud fra 2017 i foreningen Mtoto Tanzania, projekt Mtoto Orphanage, Usa 
River 

 
 
 
Efter telefonisk aftale med en af jeres medarbejdere i april 2016 vil vi i denne erklæring forklare 
vores projekts økonomiske organisering. Årsagen er, at denne organisering gør, at vi ikke opfylder 
kravet om at vores overskud er brugt et år efter endt indsamling. Vores overskud på indsamlingen 
for projekt Mtoto Orphanage, Usa River i 2017 var på i alt 36.163 kroner. 

 

 
Vores organisation, Mtoto Tanzania, har to børnehjemsprojekter i Tanzania. Vi støtter 28 børn med 
skolegang hver måned samt mad og husly. Hvert barn har mellem en og fem faste sponsorer, der 
hver måned betaler et fast beløb. I dette beløb er der et overskud, der hver måned spares op til det 
enkelte barn. Denne opsparing skal bruges til børnenes fremtidige skolegang. Børnene går nemlig 
stadigvæk i primary school, hvilket svarer til de første år i den danske folkeskole. Efterhånden som 
børnene bliver ældre, begynder de i secondary school, hvilket er dyrere end primary school. Hvert 
barns opsparing skal derfor bruges til at dække denne forskel der er på primary school og secondary 
school,  efterhånden  som  børnene  når  dertil.  Overskuddet  for  år  2017  er  dermed  ikke  brugt  i  
den forstand,  at  de  ikke  står  på  kontoen  længere,  men  er  i  stedet  brugt  til  børnenes  
opsparing  og  er derfor stadigvæk synlige på kontoen. 

 

 
Ved  telefonisk  samtale  med  en  af  jeres  medarbejdere  blev  vi  gjort  opmærksom  på,  at  vores 
indsamling er af den type, der kategoriseres som fortløbende, hvilket blandt andet indebærer, at man 
ikke behøver at søge om tilladelse hvert år, da indsamlingen bare fortsætter. Vores indsamling er 
netop sådan en slags, der bare fortsætter år efter år: De samme sponsorer bliver ved med at betale til 
det  samme  barn.  Da  vores  organisation  ikke  er  store  nok  til  at  blive  godkendt  af  SKAT,  
kan  vi desværre ikke opfylde jeres kriterier for sådan en tilladelse. 

 

 
Den af jeres medarbejdere, som vi talte med, konfererede med en af jeres overordnede og vi fik den 
besked, at det er i orden, at overskuddet anvendes til opsparing til børnene, men at vi blot skulle 
sende denne forklaring. 

 

 
I  tilfælde  af  at  det  ikke  er  fyldestgørende  nok,  er  I  velkomne  til  at  kontakte  os  enten  pr.  
mail: 
mtoto.tanzania@gmail.com eller telefon: 22583005 (Laura). 


