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. Mtoto Tanzania, projekt Genesi vers u ser ærmg over 1n sam mgen _ 

(Kun til brug for erklæringer, hvor der blev indsamlet 50.000 kr. eller derunder jf. regnskabet.) 

Oplysninger om indsamlingen 
Indsamlingsnævnets sagsnr.: 20-700-02125 

lndsamlers navn(e): Mtoto Tanzania 

Indsamlingsperiode: 1. januar 2020 - 31. december 2020 

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer: 2670 0716 127 168 

Anvendelse af indsamlingens overskud 

Felt Overført overskud fra tidligere periode Beløb 
nr. 
001 Overført overskud fra tidligere periode 121.814kr. 

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb 

400.1 Gebyrer 2749,14kr. 

400.2 Skolepenge (skolerater, bøger, transport, eksamen, udflugter) 98155,41 kr. 

400.3 Husleje og løn til barnepige samt småanskaffelser til børnene 19809,45kr. 

400.4 Indsamlingstilladelse 1100kr. 

400.5 kr. 

400.6 kr. 

400.7 kr. 

400.8 kr. 

400.9 kr. 

400 Anvendt i alt siden indsendelse af regnskab/ seneste overskudserklæring 121814kr. 

401 Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt kr. 
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D Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt, jf. ovenfor, og undertegnede eftersender 
inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af det resterende indsamlingsoverskud til Ind 
samlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen1. 

Underskrifter 
Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at midlerne er anvendt som 
angivet ovenfor og i overensstemmelse med indsamlingens formål som godkendt af Indsamlingsnæv 

net. 

OBS: Ved indsamlinger afholdt af fysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komitemed 
lemmer. Ved indsamlinger afholdt af juridiske personer skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede. 

Dato:22.05.2022 
Navn: Kathrine Gaardsted Nielseo 

kt&±fll 
Dato: 22.05.2022 
Navn: Laura Louise Friis Olsen 

~ 
Underskrift Underskrift 

Dato: 
Navn: 

Underskrift 

1 Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v. 
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Vejledning til Overskudserklæring 

Felt nr. Vejledning 

001 Resterende overskud fra indsamlingen overført fra tidligere periode, jf. det indsendte 

regnskab (Felt nr. 301) eller eventuelt seneste overskudserklæring (Felt nr. 401). 

400 Der skal føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter, jf. indsamlingsbekendtgørel- 

sens § 8, stk. 1. Der skal redegøres for anvendelsen af de indsamlede midler, indtil samtlige 

midler er anvendt, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 4. 

Specificer, hvad der er anvendt af indsamlingens resterende overskud siden indsendelse af 

indsamlingsregnskabet/seneste overskudserklæring. 

Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formål, end der kan specificeres i skemaet, kan 

særskilt specifikation vedlægges som bilag. 

401 Hvis indsamlingens resterende overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for 

overskudserklæringens aflæggelse. 

Beregnes som Felt nr. 001 Indsamlingens resterende overskud, fratrukket Felt nr. 300 

Anvendt i alt siden aflæggelse af regnskab/seneste overskudserklæring. 

Inden et år fra overskudserklæringens aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring 

om anvendelsen af det resterende indsamlingsresultat til Indsamlingsnævnet, jf.§ 8, stk. 4, i 

indsamlingsbekendtgørelsen. 

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Overskudserklæringen, kan Civilstyrelsen kontaktes 

på telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 09.00 og 12.00 eller kontrol@civilstyrelsen.dk, henvis 

gerne til det relevante sagsnr. i emnefeltet. 
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UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING OM FAKTISKE RESULTATER 

Til Mtoto Tanzania, projekt Genesis 

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med Dem, og som er angivet nedenfor 
vedrørende Mtoto Tanzania, projekt Genesis udbetaling af det resterende overskud vedrørende 
indsamling for 2020. Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard 
om aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovning. Arbejdshandlingerne blev udelukkende udført for at give indsamlingsnævnet 
muligheden for at vurdere pålideligheden af den indrapporterede overskudserklæring over 
indsamlingen med sags.nr. 20-700-02125 for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 og er 
opsummeret som følger: 

1. Vi vil undersøge om Mtoto Tanzania, projekt Genesis har udbetalt det resterende overskud 
på kr. 121.814 fra indsamlingen i 2020 

2. Vi vil undersøge, om de foretagne udbetalinger af det resterende overskud på kr. 121.814 
fra indsamling i 2020 er anvendt til formålet, jf. indsendt ansøgning. 

Vi har fundet følgende forhold: 

A) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at Mtoto Tanzania, projekt Genesis efter den 31. 
december 2020 har udbetalt det resterende overskud fra indsamlingen i 2020, og at det 
samlede beløb kr. 121.814 er blevet udbetalt til de omkostningsgrupper anført i 
overskudserklæringen. 

B) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at udbetalingerne er sket til et formål, der ligger indenfor 
det i indsamlingsansøgningen oplyste. 

Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om Mtoto Tanzania, projekt Genesis 
udbetalinger for andre indsamlingsår. 

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning, kunne andre forhold være fundet og rapporteret til Dem. 

inforevision a/s 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Buddingevej 312 
2860 Søborg 

Tlf. 39 53 SO 00 
CVR-nr.: 19 26 30 96 



Vor erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første 
afsnit og til Deres brug, og den må ikke bruges til noget andet formål. Erklæringen vedrører kun de 
forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle Mtoto Tanzanias, projekt 
Genesis regnskab som helhed. 

Søborg, den 22. maj 2022 

inforevision 
statsautoriseret revisionsaktieselska b 

ren Moesgaard 
statsautoriseret revisor 
Mne-nr. 32178 
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