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Abstract 

Five years ago, the industry association for the danish charity organizations, ISOBRO, compiled a model for 

their members to use, when they prepared their annual reports. 

This model should make the annual reports more comparable and transparent for the users of the reports, 

especially the people who wants to donate money to the organizations. Furthermore, one of the focus 

points was the financial ratio, administration percentage, which is used to show how much of the received 

funds the organizations spend on administration.  

The purpose of this master thesis is to investigate the anchoring of the model among the members of 

ISOBRO and how this affects the comparability of the administration percentage.  

The organizations, which are members of ISOBRO has been contacted with a questionnaire about their use 

of the model and their calculation of the administration percentage.  

To support the analysis for those organizations which have not responded to the questionnaire, the annual 

reports of all the members have been checked for the above.  

The conclusion shows that the model is not anchored amongst the organizations as only 2 % of the smaller 

organizations uses the model, and about 30 % of the bigger organizations are using it.  

The anchoring of the administration percentage is higher as 26 % of the smaller organizations and 54 % of 

the bigger organizations calculates the ratio. 

This master thesis recommends how to make the model more anchored amongst the members, based on 

their answers to why they are not using the model and what could be changed to make them want to use 

it. For example, the knowledge of the model must be greater both amongst the members, but also among 

their auditors who prepares the annual reports for many of the organizations.  

It could also be considered compiling a new less complex model for the smaller organizations, due to their 

lack of resources implementing the model as it is now.  

But the question is whether it is possible to create comparability when the organizations are diverse in size, 

purpose, and structure.  
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Kapitel 1 – Indledning og problemformulering 
 

1.1  Indledning 

Det har tidligere været meget forskelligt, hvordan indsamlingsorganisationerne indregnede deres 

administrationsomkostninger i regnskabet, hvilket afledte en meget stor forskel i organisationernes 

administrationsprocent. Årsagen til, at der var denne store diversitet i administrationsprocenterne og 

beregningen heraf, skyldtes ifølge ISOBRO, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, at der ikke 

på daværende tidspunkt var en ”fælles standard for, hvordan organisationerne skulle opgøre udgifter til 

administration og indsamling.” (Løppenthin, 2016)  

Denne manglende fælles standard for opgørelsen af omkostningerne, gjorde det meget svært for den 

almene dansker at sammenligne organisationernes regnskaber på tværs, når de skulle vælge hvilken 

organisation, de gerne ville støtte, fordi det gjorde regnskaberne ugennemskuelige.  

ISOBRO ville gerne problemet med den manglende sammenlignelighed til livs, og dermed gøre 

regnskaberne og administrationsprocenten mere gennemskuelige for den almene dansker. 

Derfor nedsatte de et udvalg, hvis opgave blev at undersøge begrebet administrationsprocent, og samtidig 

komme med forslag til, hvordan der kunne skabes fælles principper for beregningen af de relevante 

nøgletal, herunder administrationsprocent, så det blev mere sammenligneligt på tværs af 

organisationerne..1 

I 2016 var udvalget klar med en løsning på denne opgave, da de fremlagde eksempelregnskabet med 

tilhørende vejledning, som blev en del af en større etikpakke fra ISOBRO.  

Da ISOBROs medlemmer, indsamlingsorganisationerne, er meget forskellige, både med hensyn til formål og 

struktur, valgte ISORBO at sende eksempelregnskabet i høring, for at få organisationernes input til, hvorvidt 

eksempelregnskabet havde alle relevante aspekter med i forhold til beregningen af 

administrationsprocenten. Hvis tilbagemeldingerne var overvejende positive, ville eksempelregnskabet 

blive vedtaget af ISOBROs repræsentantskab; dette skete 9. maj 2016.2  

ISOBRO valgte at gøre brugen af eksempelregnskabet frivillig for organisationerne, og de understreger 

derudover, at modellen alene skal ses som et forslag til, hvordan organisationerne kan gribe 

 
1 ISOBRO og Deloitte. ”Vejledning til og eksempelregnskab for indsamlingsorganisationer med fokus på repræsentation af 

reultatopgørelse og afledte nøgletal”. Isobro.dk. 2016. URL: 
https://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Etik/etik_final/Eksempelregnskab_juni_2016.pdf, side 2. 

2 Løppenthin, Rasmus Dahl. ”Isobro vil rydde op i forvirrende regnskaber.” Altinget.dk. 1. marts 2016. URL: 
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/brancheforening-vil-stoppe-uigennemsigtighed-i-organisationers-oekonomi 
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regnskabsaflæggelsen an. Det blev gjort frivilligt at benytte sig af eksempelregnskabet, fordi ISOBRO vil lade 

det være op til den enkelte organisation at vurdere, om det giver øget transparens og indblik i 

organisationens økonomi ved at bruge modellen.3 Da eksempelregnskabet har været i høring hos 

medlemmerne, og det er vedtaget på baggrund af positive tilbagemeldinger må det antages, at mange af 

medlemmerne har valgt at gøre brug af modellen til deres regnskabsaflæggelse efterfølgende.  

Derfor er formålet med dette speciale at undersøge, i hvilket omfang organisationerne benytter sig af 

eksempelregnskabet, og hvilken betydningen dette har for ensretningen i beregningen af 

administrationsprocenten, og dermed sammenligningsgrundlaget af denne. 

I dette speciale vil alle ISOBROs medlemmer blive omtalt som ’indsamlingsorganisationer’ eller 

’organisationer’, selvom det ikke er alle medlemmerne der er indsamlingsorganisationer.  

Dette er for at skabe en fællesbetegnelse uanset hvilken juridisk form, som medlemmerne har. 

Eksempelregnskabet vil både blive omtalt som ’eksempelregnskabet’ og ’modellen’, hvor 

eksempelregnskabet henviser til både eksempelregnskabet og den tilhørende vejledning, hvorimod 

modellen særligt henviser til det modelregnskab, der er stillet op som skabelon til brug for 

organisationerne.  

I dette speciale vil også blive inddraget pro bono donationer (Gift-in-Kind (GIK)), som er relevante for 

beregningen af administrationsprocenten, da de kan have betydning for størrelsen på procenten.  

Pro bono donationer er de donationer, hvor f.eks. en advokat eller revisor giver nogle timer som donation 

til organisationen, så de ikke betaler for alle de konsulenttimer der bliver brugt.  

Pro bono donationer er beskrevet yderligere i afsnit 2.2.   

  

 
3 ISOBRO og Deloitte. ”Vejledning til og eksempelregnskab for indsamlingsorganisationer med fokus på repræsentation af 

reultatopgørelse og afledte nøgletal”. Isobro.dk. 2016. URL: 
https://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Etik/etik_final/Eksempelregnskab_juni_2016.pdf, side 2. 
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1.2 Problemformulering 

Dette speciale vil undersøge om organisationerne beregner administrationsprocenten ensartet, herunder 

om der kan skabes yderligere ensretning i beregningen. 

 Motivation 

Motivationen til at udarbejde dette speciale skal findes i den store interesse, som jeg altid har haft for 

indsamlingsorganisationer. Denne interesse er blevet styrket af mit arbejde med disse, både tidligere som 

revisor, og nu som medarbejder i en indsamlingsorganisation.  

Problemstillingen om administrationsprocenter ser ud til at være eviggyldig, hvis man for eksempel 

foretager søgning på problemstillingen på internettet, kommer der artikler op helt tilbage fra 20094 og 

20115, så spørgsmålet er nok om problemet nogensinde bliver løst.  

Derudover er problemstillingen yderst relevant, fordi den både vedrører de enkelte organisationer, som 

sammenligner på tværs, men samtidig fordi den har betydning for den måde, som den enkelte dansker 

vælger at støtte velgørende organisationers arbejde på.  

 Målgruppen 

Den vigtigste målgruppe til dette speciale er indsamlingsorganisationerne, fordi de kan have en interesse i 

at få belyst, om hvordan andre indsamlingsorganisationer gør brug af modellen og hvordan de beregner 

deres administrationsprocent. Derfor er håbet med dette speciale, at jeg kan være en slags talerør for 

organisationerne, som kan synes at arbejdet med eksempelregnskabet kan være svært, og samtidig 

inspirere til, hvordan andre grupper af organisationer bruger modellen. 

Valget af målgruppen vil give mulighed for at række ud til organisationerne, og høre deres holdninger til 

eksempelregnskabet og deres brug heraf.  

Den anden målgruppe, som er valgt ved udarbejdelsen af dette speciale, er ISOBRO.  

ISOBRO er valgt som målgruppe, fordi det er på deres initiativ, at der er udarbejdet en vejledning til 

indsamlingsorganisationerne. Denne målgruppe giver mig mulighed for at inddrage ISOBRO og høre om 

deres oplevelse med implementering af eksempelregnskabet. 

 
4 Høvsgaard, Jens. “Velgørende organisationer pynter på tallene”. Fagbladet3F.dk. 20. oktober 2009. URL: 
https://fagbladet3f.dk/nyheder/2f9880c4c86d431ba3f64a9708244375-20091020-velg%3Frende-organisationer-pynter-p%3F-
tallene- 
 
5 Aaen, Karin. “Sandheden om administrationsprocenter”. Karinaaen.wordpress.com. 25. maj 2011. URL: 
https://karinaaen.wordpress.com/2011/05/25/sandheden-om-administrationsprocenter/ 
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Og samtidig er håbet, at de ville kunne bruge nogle af undersøgelsens resultater, i deres videre arbejde 

med eksempelregnskabet.  

 Problemstilling 

I hvilket omfang er eksempelregnskabet forankret blandt ISOBROs medlemmer, og hvilken betydning har 

det for ensretningen i beregningen af administrationsprocenten?  

 Undersøgelsesspørgsmål 

1) Hvordan adskiller ISOBROs eksempelregnskabsmodel sig fra årsregnskabslovens skemakrav til 

resultatopgørelse og noteoplysninger, og hvorledes er modellen udarbejdet?  

2) I hvilket omfang benytter indsamlingsorganisationerne sig af eksempelregnskabet? 

3) I hvilket omfang beregner indsamlingsorganisationerne nøgletallet administrationsprocent?  

4) I hvilket omfang indregner indsamlingsorganisationerne pro bono/in-kind donationer i deres 

administrationsprocent?  

5) Hvorledes fordeler indsamlingsorganisationerne administrationsomkostninger, som husleje, 

konsulentydelser o. lign.?  

 Afgrænsning 

Omdrejningspunktet for specialet er ISOBROs eksempelregnskab og den dertilhørende vejledning, men der 

vil i specialet være særligt fokus på forankringen af eksempelregnskabet hos indsamlingsorganisationerne, 

samt den del af eksempelregnskabet som vedrører beregning af administrationsprocenten.  

Afgrænsningen omkring administrationsprocenten er valgt, fordi det både var fokus for ISOBRO i 

forbindelse med udarbejdelse af eksempelregnskabet, men ligeledes fordi det er dette nøgletal, der har det 

største fokus i offentligheden.  

For at kunne sammenligne eksempelregnskabet med årsregnskabsloven vil relevante afsnit af denne blive 

benyttet. FASB’s (Financial Accounting Standard Board) regler om pro bono donationer vil ligeledes blive 

inddraget, da dette område ikke er direkte reguleret i dansk regnskabslovgivning.  

Da udgangspunktet for specialet er ISOBROs vejledning og model, vil det kun være de 

indsamlingsorganisationer, som er medlem af ISOBRO ved specialets udarbejdelse (september 2020), som 

er en del af populationen i den spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmål to til fem. Der er til brug for udarbejdelsen af specialet indhentet en liste over 

medlemmer hos ISOBRO i starten af september 2020, hvor oplysningerne er hentet fra ISOBROs 

hjemmeside.6 

 
6 ISOBRO. (5. september 2020). Medlemskab. Hentet fra ISOBROs hjemmeside: https://www.isobro.dk/medlemmer/ 
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Flere af medlemsorganisationerne er en del af større globale netværk; i disse tilfælde vil det være de 

danske årsregnskaber, som er udgangspunkt for spørgeskemaundersøgelsen og analysen i denne opgave.   

 Metode  

Da dette speciales problemstilling omhandler regnskabsaflæggelse og beregning af nøgletal vil specialet 

blive udarbejdet i faget Regnskab. 

Formålet med dette afsnit i specialet er, at beskrive hvilke metoder og data, der er blevet brugt til 

udarbejdelsen af kapitlerne i specialet. Dette skal give et indblik i, hvordan specialets konklusioner er 

fremkommet. Derudover vil afsnittet indeholde en kildekritik af de kilder, som er anvendt til udarbejdelsen 

af specialet. 

1.2.6.1 Specialets opbygning 

Specialet vil bestå af tre kapitler, som er beskrevet i detaljer nedenfor.  

Da kapitel 1 er indledning og problemformulering vil det ikke blive gennemgået mere i dybden.  

Kapitel 2 vil indeholde den redegørende del af specialet, som besvarer undersøgelsesspørgsmål et.  

Dette kapitel vil blive indledt med en meget overordnet redegørelse for eksempelregnskabets opbygning, 

da dette vil gøre det lettere at sammenholde med årsregnskabsloven, og dermed opnå en forståelse af, 

hvordan de adskiller sig fra hinanden.  

Derudover vil der være en beskrivelse af, hvordan eksempelregnskabet er fremstillet, hvormed der menes 

om indsamlingsorganisationerne har været inddraget i udarbejdelsen af modellen eller ej.  

Dette skal skabe en naturlig overgang til kapitel 3, hvor forankringen af eksempelregnskabet blandt 

organisationerne analyseres.  

Kapitel 3 vil indeholde den analyserende del af specialet, som besvarer undersøgelsesspørgsmål to til fem.  

Analysen i dette speciale vil være delt i to.  

Første del af analysen vil tage udgangspunkt i de mindre organisationer, som er de organisationer, der har 

op til 20 ansatte, mens anden del af analysen vil tage udgangspunkt i de større organisationer, som er de 

organisationer, der har 21 ansatte eller mere.   

Udover opdeling i størrelserne vil analysen være inddelt yderligere i to dele, hvor den første del handler om 

forankringen af eksempelregnskabet blandt organisationerne.  

Den anden del handler om beregningen af administrationsprocenten og faktorer, som har betydning for 

dette, herunder hvordan organisationerne fordeler deres administrationsomkostninger, samt om 

organisationerne indregner pro bono donationer i deres regnskaber.  
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Organisationerne er udover inddelingen i de to størrelser, også inddelt i fire kategorier, for at tydeliggøre 

eventuelle tendenser, som gør sig gældende i de forskellige kategorier, hvor organisationerne er mere 

sammenlignelige. Kategorierne vil også blive sammenlignet på tværs for at se om, der er nogle tendenser 

omkring brugen af regnskabet, som gælder for hele populationen.  

I perspektiveringen vil organisationernes svar til spørgsmålet, om hvad der skal ændres i modellen for at de 

vil gøre brug af den, blive gennemgået, hvilket udmønter sig i forslag til ændringer til modellen, som skulle 

skabe øget forankring.  

Nedenfor er udarbejdet et skema, som viser en oversigt over specialets struktur og anvendt metode og 

data. Metodevalget vil blive beskrevet yderligere i afsnit 1.2.7. 

Kapitel 1 Indledning og problemformulering 

Kapitel Undersøgelsesspørgsmål Metode/data 

2 1 

Sekundær data:  
- ISOBROS eksempelregnskab med tilhørende 
vejledning  
- Årsregnskabsloven 
- FASB's regler om pro bono donationer 
 
Primær data:  
- Spørgeskema til udvalgte organisationer om 
deres oplevelse med processen omkring 
udarbejdelsen af eksempelregnskabet.  

3 

2 

Sekundær data:  
- Medlemsliste fra ISOBROs hjemmeside 
 
Primær data:  
 - Spørgeskema til organisationerne om deres 
brug af eksempelregnskabet 

3 – 5 

Primær data: 
- Spørgeskema til organisationerne om 
administrationsprocent og indregning af pro 
bono donationer 

Konklusion 
Perspektivering 

Skema 1 – Specialets struktur og undersøgelsesdesign. Kilde: Egen tilvirkning  
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 Metodevalg 

Formålet med dette afsnit er at afdække, hvilke metodiske overvejelser som er blevet gjort ved 

udarbejdelsen af de forskellige kapitler i specialet, samt et indblik i hvorfor de enkelte valg er taget.  

Da kapitel 1 alene er indledning og problemformulering er der ikke nogen metodevalg knyttet til dette 

kapitel, og det vil derfor ikke blive gennemgået nedenfor.  

1.2.7.1 Metodevalg kapitel 2 

Kapitel 2, som indeholder undersøgelsesspørgsmål et, er som beskrevet ovenfor den redegørende del af 

specialet. Undersøgelsesspørgsmål et lyder som følger: 

Hvordan adskiller ISOBRO’s eksempelregnskabsmodel sig fra årsregnskabslovens skemakrav til 

resultatopgørelse og noteoplysninger, og hvorledes er modellen fremstillet?  

Til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål et, er anvendt kvalitativt sekundærdata, da redegørelsen er 

bygget op om ISOBROs eksempelregnskab med tilhørende vejledning, samt relevante afsnit fra 

årsregnskabsloven. Derudover er der indhentet sekundærdata i form af regler fra FASB omkring pro bono 

donationer, da dette ikke er direkte reguleret i dansk regnskabslovgivning.  

For at besvare anden del af dette undersøgelsesspørgsmål, er syv organisationer, samt ISOBRO og Deloitte, 

blevet kontaktet for at høre om deres oplevelse af processen omkring udarbejdelsen af 

eksempelregnskabet. Spørgsmålene til organisationerne, ISOBRO og Deloitte fremgår af bilag 2-4.  

De udvalgte organisationer er blevet kontaktet med de supplerende spørgsmål, da de ved besvarelsen af 

spørgeskemaet har givet udtryk for, at de gerne ville hjælpe, hvis jeg havde yderligere spørgsmål. Men 

samtidig fordi de har givet udtryk for ved besvarelsen af spørgeskemaet, at de har været tæt på processen. 

Organisationerne er blevet stillet supplerende spørgsmål for at opnå en større forståelse af, hvordan 

modellen er blevet fremstillet, og i hvor høj grad organisationerne oplever de har været inddraget i 

fremstillingen. Det er ikke noget, der kan skabes en endegyldig konklusion om, da det er et meget lille 

udvalg af organisationer, som er blevet forespurgt, men det bidrager alligevel til en dybere forståelse af 

processen, på trods af at hverken ISOBRO eller Deloitte er vendt tilbage med svar på spørgsmålene.   
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1.2.7.2 Metodevalg kapitel 3 

Kapitel 3, som indeholder undersøgelsesspørgsmål to til fem, er som beskrevet i afsnit 1.2.6.1, den 

analyserende del af specialet.  

Undersøgelsesspørgsmål 2-5:  

2) I hvilket omfang benytter indsamlingsorganisationerne sig af eksempelregnskabet? 

3) I hvilket omfang beregner indsamlingsorganisationerne nøgletallet administrationsprocent?  

4) I hvilket omfang indregner indsamlingsorganisationerne pro bono/in-kind donationer i deres 

administrationsprocent?  

5) Hvorledes fordeler indsamlingsorganisationerne administrationsomkostninger, som husleje, 

konsulentydelser o. lign.?  

Forventningen var, at ISOBRO kunne hjælpe med besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål to, men det blev 

ved henvendelse til dem oplyst, at de ikke havde ressourcer til at hjælpe med dette.  

Derfor er der udarbejdet et overblik over, hvordan forankringen af eksempelregnskabet er, ved hjælp af 

kvalitative sekundærdata, i form af en medlemsliste fra ISOBROs hjemmeside, som er trukket i starten af 

september 2020, se bilag 14, samt søgning efter organisationernes regnskaber – primært på deres 

hjemmeside. I forbindelse med denne indledende undersøgelse var der dog 48 regnskaber, som ikke kunne 

findes offentligt tilgængeligt.   

For at besvare undersøgelsesspørgsmål to til fem har det været nødvendigt, at indhente primærdata, da 

der ikke er foretaget en undersøgelse af specialets problemstilling tidligere. 

Der er til besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene i dette kapitel udarbejdet et spørgeskema, som fremgår 

af bilag 1. 

Spørgeskemaet er udarbejdet for at supplere den indledende undersøgelse, som er beskrevet ovenfor, da 

det er vurderet relevant for problemstillingen, at opnå en dybere forståelse for hvorfor organisationerne 

ikke bruger eksempelregnskabet, samt hvordan de foretager beregning af administrationsprocenten.  

Spørgsmålene i spørgeskemaet er en blanding af åbne, halvåbne og lukkede spørgsmål, som skal sikre at de 

videnskabelige krav, validitet og reliabilitet, bliver overholdt.7 Derudover vil blandingen af spørgsmålstyper 

ligeledes danne et godt analysegrundlag til en dyberegående analyse, da det derved er muligt at indhente 

sammenlignelige kvantitative data fra de lukkede spørgsmål, mens det er muligt at få mere dybdegående 

holdninger fra organisationerne med de halvåbne og åbne spørgsmål.  

 
7 Boolsen, Merete Watt. Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave.  
  Hans Rietzel Forlag, 2008. Side 68-69. 
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Spørgeskemaet er sendt til de organisationer der er medlem af ISOBRO, og hvor det har været muligt at 

finde deres regnskab, hvilket gør sig gældende for 156 ud af 204.  

Der er ikke sendt til de 48 organisationer, hvor der ikke er et offentligt tilgængeligt regnskab, fordi der ikke 

forventes at være udarbejdet et regnskab, da organisationerne umiddelbart er så små, at der ikke er krav 

om udarbejdelse af dette. Derfor vil det ikke være relevant for analysen at inddrage disse, da det vil kunne 

skabe en skævvridning i analysens konklusioner.  

Valget om at sende til alle organisationerne er truffet på baggrund af, at der med dette speciale ønskes at 

skabe en generel og overordnet analyse på tværs af alle medlemmerne, som er meget forskelligartede 

både med hensyn til størrelse og formål. Dette speciale skal med andre ord kunne favne alle 

organisationerne. På baggrund af ovenstående består spørgeskemaet kun af seks spørgsmål, som er 

nemme og hurtige for respondenterne, at svare på.   

Spørgeskemaet er sendt ud på mail sammen med en beskrivelse af specialet, samt en beskrivelse af 

hvordan svarene vil blive brugt. Dette vil teoretisk betyde lave svarprocenter og ingen mulighed for at vide, 

hvem der har besvaret spørgeskemaet8. Disse udfordringer er forsøgt reduceret ved udarbejdelsen af et 

kort spørgeskema, som kun tager fem minutter at besvare, samt ved at gøre det nemt at besvare på 

spørgeskemaerne i Microsoft Word og sende retur. Derudover er de sendt ud på mail direkte til de 

regnskabsansvarlige i organisationerne, hvor deres mail er fundet på organisationernes hjemmeside. Det 

har dog i enkelte tilfælde været nødvendigt at sende spørgeskemaet til en generel mail. 

Derudover har spørgeskemaet været sendt til test hos enkelte personer for at sikre spørgeskemaets 

kvalitet, både i forhold til forståelse af spørgsmålene, og det tidsforbrug som skal bruges på at udfylde 

spørgeskemaet.  

I selve analysen vil organisationerne blive inddelt i fire kategorier efter organisationens formål, som kort 

beskrevet i afsnit 1.2.6.1 i metodebeskrivelsen for kapitel 3. Kategorierne er ’Religiøse’, 

’Humanitære/rettigheder’, ’Miljø/dyrerettigheder’, samt ’Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende’. 

Organisationerne er kategoriseret af to årsager; dels for at sikre anonymitet i svarerne for de enkelte 

organisationer, og dels fordi organisationerne er meget forskellige. Herved er det lettere at se tendenser, 

hvis organisationerne er kategoriseret med andre organisationer, hvor de bør være relativt 

sammenlignelige på baggrund af deres ensartede formål.   

 
8 Boolsen, Merete Watt. Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave.  
  Hans Rietzel Forlag, 2008. Side 30-31. 
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 Kildekritik 

Da specialets problemstilling ønskes besvaret så objektivt som muligt, er der nedenfor foretaget en 

gennemgang af de kilder, som er blevet brugt ved de enkelte kapitler i specialet.  

1.2.8.1 Kapitel 1 - Indledning og problemformulering 

Der er til dette kapitel blevet brugt litteratur fra faget, Metode, som vurderes at være meget objektiv og 

pålidelig, da det blot er udarbejdet for at skabe en større teoretisk forståelse.  

Dette er inddraget i udarbejdelsen af metodeafsnittene for at hjælpe til de metodiske overvejelser og for at 

sikre, at spørgeskemaet til organisationer er udarbejdet i så høj kvalitet, som muligt.  

Derudover er det ved indledningen inddraget flere artikler, som er beskrevet nedenfor.   

I den første artikel fortæller ISOBROs tidligere generalsekretær Robert Hinnerskov om baggrunden for 

udarbejdelsen af vejledningen og eksempelregnskabet, dette er udtryk for hans (og ISOBROs) holdning, 

hvilket der tages højde for ved inddragelsen af artiklen. 

Den er dog vurderet til at bidrage til forståelsen for udarbejdelsen af eksempelregnskabet og den 

tilhørende vejledning, så selvom objektiviteten ikke er høj, giver det værdi for specialet alligevel.  

Derudover er der inddraget to artikler, som er inddraget for at vise, at problemstillingen går mere end 10 år 

tilbage, og for at sætte spørgsmålstegn ved om problemstillingen kan løses.  

Den ene artikel skrevet af Karin Aaen, er et direkte udtryk for hendes frustrationer omkring 

problemstillingen, det er derfor meget subjektivt.  

Den anden artikel er udgivet af Fagbladet 3F, som udgives af fagforeningen 3F, som er meget kritisk 

omkring organisationernes indregning af administrationsomkostninger, hvor de mener at disse ikke 

indregnes korrekt og bør være højere. Denne artikel er ikke lige så subjektiv, som Karin Aaens artikel, men 

det er stadig et udtryk for deres subjektive holdning.  

Der er i begge tilfælde taget stilling til den meget høje grad af subjektivitet ved inddragelsen af artiklerne, 

som er brugt i et meget begrænset omfang i specialet. De er alene inddraget for at vise, at 

problemstillingen omkring administrationsprocenter er noget, der har været gældende i mange år.  

1.2.8.2 Kapitel 2 - Redegørelsen 

I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen er primært brugt årsregnskabsloven, samt ISOBROs 

vejledning til eksempelregnskabet, da disse to er blevet sammenholdt. 

Dette vurderes at være data som har en høj grad af objektivitet, da særligt årsregnskabsloven, ikke er 

udarbejdet til at påvise en bestemt påstand. Det samme gør sig gældende med ISOBRO, som har 

udarbejdet en vejledning og regnskabsmodel til at støtte deres medlemmer i 

regnskabsaflæggelsesprocessen, hvilket må vurderes at være et neutralt grundlag. 



Side 15 af 128 
 

Derudover er FASB’s regler om pro bono donationer inddraget, da denne type af donationer ikke er 

reguleret i årsregnskabsloven. Disse regler er, ligesom det var tilfældet med årsregnskabsloven, heller ikke 

udarbejdet til at påvise en bestemt påstand, derfor er der høj grad af objektivitet i denne kilde.  

Data omkring pro bono donationer er indhentet fra et amerikansk konsulentfirmas hjemmeside, hvilket 

påvirker objektiviteten en smule, fordi det er deres tolkning af reglerne, men det er fortsat vurderet at 

være objektivt og neutralt, da de henviser direkte til FASB, og deres formål er at gøre organisationer og 

andre klogere på reglerne.  

Samtidig er der også indhentet informationer om pro bono donationer på den amerikanske pendant til FSR, 

AICPA, hjemmeside. Dette styrker objektiviteten, da disse alene skal oplyse om gældende regler til brug for 

deres medlemmer. 

Derudover er der til redegørelsen indhentet svar fra syv organisationer, hvor de er blevet forespurgt, 

hvordan de har oplevet processen omkring udarbejdelsen af eksempelregnskabet og i hvor høj grad, de har 

været inddraget. Dette er subjektive holdninger, som påvirker reliabiliteten, men det vurderes dog at være 

brugbare data, som kan inddrages i opgaven, fordi deres udsagn støttes af, at de har været med i 

forbindelse med tilblivelsen af eksempelregnskabet.  

Problematikken omkring reliabiliteten bliver forsøgt løst ved, at deres svar vil blive sammenholdt med 

deres svar fra spørgeskemaundersøgelsen.  

Derudover er dette bias forsøgt opvejet ved at kontakte ISOBRO og Deloitte for at få deres oplevelse af 

processen også, men ingen af disse er vendt tilbage på mine henvendelser.   

1.2.8.3 Kapitel 3 – Analysen 

Analysen udarbejdes på baggrund af organisationernes svar på det spørgeskema, der er omtalt i afsnit 

1.2.7.2, og som er gengivet som bilag 1.  

Svarene på spørgeskemaet er udtryk for respondenternes subjektive holdning, da det beskriver deres brug 

af regnskabsmodellen. Dette kan påvirke pålideligheden i undersøgelsen, hvilket dog opvejes af, at der er 

modtaget svar fra lidt over halvdelen af organisationerne.  

Selvom enkelte svar kan blive gengivet, så vil analysen og konklusionen være baseret på organisationernes 

svar som helhed, på baggrund af de kategorier som organisationerne er inddelt i.  

På denne baggrund er analysen i videst muligt omfang forsøgt gjort objektiv, og dermed mere pålidelig.  

Pålideligheden af disse data er sikret ved, at de er sendt til de enkelte organisationer på mail, og svarene er 

modtaget retur på mail fra de enkelte organisationer.  
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1.2.8.4 Perspektiveringen 

I perspektiveringen benyttes ligeledes organisationernes svar, som er omtalt ovenfor.  

Derudover er inddraget en artikel fra GlobalNyt fra 2013, som handler om fokusset på 

administrationsprocenter, og at lave administrationsprocenter ikke altid er en fordel.  

Denne artikel er et udtryk for forfatterens holdning, men denne understøttes af en professor fra RUC og 

generalsekretæren i Røde Kors.  

Det at holdningen understøttes af flere andre gør, at den ikke er helt så subjektiv, og det påvirker 

reliabiliteten i positiv retning. Artiklen er kun brugt til at understøtte perspektiveringens pointer, og derfor 

brugt i meget begrænset omfang.  
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Kapitel 2 – Eksempelregnskabet, årsregnskabsloven og pro bono 
donationer 
 

2.1 Eksempelregnskabet og dets opbygning  

Eksempelregnskabet blev implementeret af ISOBRO i 2016, som et forslag til en mere transparent 

regnskabsopstilling, samtidig med at det skulle give et mere retvisende billede af organisationernes 

økonomi.9  

I opstillingsformen er eksempelregnskabet opstillet ud fra en funktionsopdelt resultatopgørelse, da denne 

er vurderet mest informativ og hensigtsmæssig i forhold til opdelingen i de forskellige aktiviteter, der er i 

regnskabet.10 Inddelingen i aktiviteter er foretaget i følgende tre kategorier ’Indtægtsskabende aktiviteter’, 

’Administrationsaktiviteter’ og ’Formålsbestemte aktiviteter’. Det er de indtægtsskabende aktiviteter, der 

er relevant i forhold til beregningen af administrationsprocenten.  

Begrebsrammen for opstilling af regnskabet og den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i 

årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Dette skyldes at ISOBRO mener at, ”bestemmelserne indeholder en 

række grundlæggende definitioner, indregningskriterier og målemetoder, som giver en relativt entydig 

begrebsramme for regnskabsaflæggelsen” (ISOBRO D. , 2016)  

ISOBRO opfordrer derfor også i vejledningen til at organisationerne gør brug af årsregnskabslovens 

bestemmelser, uanset om de er underlagt det som krav. Dette skyldes, at det som udgangspunkt vil skabe 

mere entydige kriterier for organisationernes indregning af indtægter og omkostninger, hvilket er vigtigt, 

når der foretages beregning af nøgletal, som skal være relativt sammenlignelige på tværs af 

organisationerne.  

Nedenfor vil blive gennemgået de forhold, som har særlig betydning for ensartetheden i regnskaberne, 

samt for beregningen af administrationsprocenten.  

  

 
9 Løppenthin, Rasmus Dahl. ”Isobro vil rydde op i forvirrende regnskaber.” Altinget.dk. 1. marts 2016. URL: 

https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/brancheforening-vil-stoppe-uigennemsigtighed-i-organisationers-oekonomi 

10 ISOBRO og Deloitte. ”Vejledning til og eksempelregnskab for indsamlingsorganisationer med fokus på repræsentation af 
reultatopgørelse og afledte nøgletal”. Isobro.dk. 2016. URL: 
https://www.isobro.dk/fileadmin/filer/Etik/etik_final/Eksempelregnskab_juni_2016.pdf, side 6. 
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 Omkostninger 

For at sikre, at omkostningerne bliver indregnet så ensartet som muligt, og kan fordeles imellem de tre 

ovennævnte aktiviteter, er omkostningerne inddelt i seks kategorier i eksempelregnskabet.  

Omkostningerne fordeles efter et tragtprincip, hvor organisationerne skal starte fordelingen med de 

omkostninger, som direkte kan henføres til kategorierne, og kun de omkostninger, som ikke kan fordeles til 

de andre kategorier, bliver henført til ”ikke-fordelte fællesomkostninger”. Det er denne 

opsamlingskategori, som sammen med administrationsomkostningerne, er relevant for beregningen af 

administrationsprocenten. 

Når der bliver foretaget fordeling af omkostningerne, er det vigtigt at omkostningerne kan anses for at 

være direkte henførbare, og at denne vurdering er foretaget på et objektivt grundlag, f.eks. en faktura fra 

en leverandør eller timeregistrering fra en medarbejder.  

Hvis ikke dette kan lade sig gøre at foretage vurderingen på et objektivt grundlag, skal omkostningerne 

placeres i kategorien ”ikke-fordelte fællesomkostninger”, jf. ISOBROs vejledning.  

Derudover skal organisationerne sikre, at fordelingsprincipperne bruges konsistent fra år til år, medmindre 

der sker ændringer i økonomistyringen, som gør ændringer nødvendige. Dette er for at sikre at 

ensartetheden også bliver opretholdt på tværs af årene.  

 Indtægter 

Ligesom med omkostningerne er der foretaget en inddeling af indtægter, som ligeledes skal sikre, at der er 

ensartede indregningskriterier i organisationernes regnskaber.  

Indtægterne er inddelt i fem kategorier, hvor indtræden af indregningskriteriet kan variere, derfor er det 

vigtigt at fordele indtægterne korrekt, så de bliver indregnet på det korrekte tidspunkt.  

For at hjælpe organisationerne til den korrekte inddeling er der udarbejdet et beslutningstræ, som bilag til 

vejledningen og eksempelregnskabet.  

De eneste indtægter, der ikke som udgangspunkt indgår i de indtægtsskabende aktiviteter er de finansielle 

indtægter, som skal indregnes for sig i resultatopgørelsen, sammen med de finansielle omkostninger.  

Hvis de finansielle indtægter dog kan henføres til indtægtsskabende aktiviteter, i form af indsamlinger, så 

vil de kunne indgå i de indtægtsskabende aktiviteter.  

Den eneste påvirkning fordelingen af indtægterne har på beregningen af administrationsprocenten, er i 

forhold til indregningstidspunktet, som er beskrevet ovenfor.  

De indtægtsskabende aktiviteter er valgt som en del af beregningen af administrationsprocenten, i stedet 

for samlede omkostninger, da ISOBRO har vurderet at interessenterne vil have størst interesse i at se, hvor 
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stor en del af indtægterne, der går til administration. Derudover har de begrundet valget med, at 

indsamlingsbekendtgørelsens fokus også er på administrationsomkostningernes andel af indsamlede 

midler.  

 Nøgletal 

Udover omkostninger og indtægter præsenterer eksempelregnskabet også forslag til tre nøgletal, som de 

kalder primære nøgletal:  

 ”Formålsprocent, som viser hvor stor en del af indtægterne, der går til formålsbestemte aktiviteter 

 Administrationsprocent, som viser hvor stor en del af indtægterne, der går til administration og 

ikke-fordelte fællesomkostninger.  

 Overskudsgrad ved indsamlinger, som viser hvor stort overskuddet ved indsamlingerne er, når 

omkostningerne til indsamlingerne er trukket fra indtægterne.” (ISOBRO D. , 2016)  

Det er dog kun administrationsprocenten, som vil blive gennemgået yderligere i dette speciale, fordi det er 

dette nøgletal, som umiddelbart har størst interesse for offentligheden, samtidig med at det har været 

fokusområde for udarbejdelsen af eksempelregnskabet.  
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 Følg-eller-forklar princippet 

Modellen skal ”understøtte en helhedsorienteret fremstilling af økonomien i organisationerne og samtidig 

give mulighed for at den enkelte organisation kan identificere og beskrive de særlige forhold, der gælder for 

den pågældende organisations indtægtsgrundlag og dens omkostnings- og kapacitetsstruktur.” (ISOBRO D. , 

2016)  

For at skabe denne fleksibilitet for organisationerne, så de har mulighed for at tilpasse regnskabet til deres 

særlige forhold, er der indarbejdet et følg eller forklar-princip i modellen.  

Her kan organisationerne i deres anvendte regnskabspraksis angive, for hvilke emner de følger 

eksempelregnskabets anbefalinger til anvendt regnskabspraksis, samt angive hvis der er emner, hvor de 

ikke følger anbefalingerne eller kun følger dem delvist. Det kan f.eks. se således ud:  

 
Figur 2 – udklip af følg og forklar-princip. Kilde: Kræftens Bekæmpelses regnskab 2019.  

Der anbefales derudover, at der gives en forklaring på, hvorfor anbefalingerne ikke følges, hvilket f.eks. kan 

skyldes at der bruges nogle andre indregningskriterier til indregning af omkostninger, at nøgletallene 

beregnes anderledes eller at organisationen ikke ønsker at oplyse om løn på enkeltpersoner.  

Det skal understreges at ovenstående eksempler ikke har direkte sammenhæng til Kræftens Bekæmpelse, 

hvis regnskab blot er brugt som eksempel på, hvordan et sådan følg og forklar-princip kan vises i 

regnskabet.  

  



Side 21 af 128 
 

2.2 Sammenholdelse mellem eksempelregnskabet og årsregnskabsloven 

Eksempelregnskabet er som udgangspunkt opbygget ud fra regnskabsklasse A i årsregnskabsloven, dette 

fremgår af vejledningen til regnskabet.  

Men kravene til regnskabsklasse A virksomheder er meget begrænsede, hvilket står i skarp kontrast til det 

meget omfattende eksempelregnskab med 34 foreslåede noter. Nedenfor bliver gennemgået de mest 

markante forskelle mellem eksempelregnskabet og begrebsrammen for regnskabsklasse A.  

 Aflæggelse af årsrapport 

Først kan nævnes, at det er frivilligt om virksomheder/organisationer vil aflægge regnskab, hvis de er 

omfattet af regnskabsklasse A, det fremgår af årsregnskabslovens (ÅRL) § 7, stk. 1.   

Det kan være årsagen til, at der er 48 organisationer, hvor der ikke findes et offentligt tilgængeligt 

regnskab.  

 Indregningskriterier og målemetoder 

ISOBRO har valgt regnskabsklasse A som begrebsramme for at sikre en relativt entydig definition af 

indregning og målemetoder. 

I årsregnskabsloven kapitel 5, som gælder for regnskabsklasse A, er dog ikke nævnt nogle krav til indregning 

og måling, men af § 20 fremgår at ”Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger 

indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte 

retningslinjer under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.” (Årsregnskabsloven, 2019) 

Definitionerne af de forskellige poster, som fremgår af anvendt regnskabspraksis kan genkendes fra 

årsregnskabslovens krav til klasse A. Mens indregningskriterierne som er beskrevet i anvendt 

regnskabspraksis til forveksling, ligner de krav, som gælder for regnskabsklasse B virksomheder, som 

fremgår af årsregnskabslovens kapitel 7, og derfor ikke er et krav for klasse A virksomheder.   

 Ledelsesberetning og hoved-og nøgletalsoversigt 

Der er ifølge ÅRL § 18 ikke et krav om at virksomheder i regnskabsklasse A har en ledelsesberetning, som en 

del af deres årsrapport. Det bliver et krav for klasse B regnskaber, jf. ÅRL § 76. 

I eksempelregnskabet starter ledelsesberetningen med en hoved- og nøgletalsoversigt, som viser posterne 

for dette års tal, samt de fire foregående regnskabsår, dette er i andre regnskaber først et krav for klasse C 

og D virksomheder, jf. ÅRL § 101. Det fremgår dog af vejledningens side 29, at det er valgfrit om 

organisationerne vil udarbejde denne oversigt i ledelsesberetningen.  
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 Pengestrømsopgørelse 

Derudover er det specielt, at der i eksempelregnskabet er en pengestrømsopgørelse med, da dette kun er et 

krav for regnskabsklasse C og D virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 78 og § 102. 

 Noteoplysninger 

Der er som tidligere beskrevet 34 noter i eksempelregnskabet, hvilket er meget omfattende i forhold til de 

meget begrænsede noteoplysningskrav, der er til regnskabsklasse A regnskaber, jf. ÅRL § 21.  

For overskuelighedens skyld er noterne gennemgået i et skema nedenfor.  

Med i eksempelregnskabet Regnskabsklasse krav jf. ÅRL 

Note 1 – 13 indtægter og omkostninger,  

Note 15 Afskrivninger 

Note 18 – 28 og 34 relaterede til aktiv og passiv 

poster 

 

Note 30 – 31 Kontraktlige forpligtelser og 

Leasingforpligtelser 

 

ÅRL § 66: Regnskabsklasse B og op skal anføre 

noter for de poster i resultatopgørelsen og 

balancen, som for overskuelighedens skyld er lagt 

sammen. 

 

ÅRL § 64: Regnskabsklasse B og op skal oplyse om 

størrelsen af deres eventualforpligtelser, som ikke 

er indregnet i balancen.  

Note 14 personaleomkostninger:  

Vederlag til ledelsen 

ÅRL § 98 b: Krav for regnskabsklasse C og op.  

Note 14 personaleomkostninger:  

Gennemsnitligt antal beskæftigede 

ÅRL § 68: Regnskabsklasse B og op.  

Note 16 og Note 17 Anlægsnoter ÅRL § 88: Regnskabsklasse C mellem og op. 

Note 29 Pantsætninger 

Note 32 Eventualforpligtelser 

ÅRL § 21: Disse er et krav for regnskabsklasse A 

virksomheder at oplyse om i årsregnskabet, hvis 

dette udarbejdes.  

Skema 2 – Noteoplysninger og notekrav. Kilde: Egen tilvirkning 

I eksempelregnskabet fremgår det også, at der er mulighed for at komme med uddybende kommentarer til 

noterne omkring formålsbestemte aktiviteter, hvilket ikke er noget der er set i andre 

virksomhedsregnskaber.  

Som det fremgår af ovenstående skema, er det kun to noter, som reelt er et krav for klasse A virksomheder, 

note 29 og 32. Men organisationerne kan som en service til regnskabslæseren tilføje flere noter, hvor de 

synes det er relevant i forhold til deres regnskab.  
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Når det er en best practice for organisationernes regnskaber, som skal hjælpe dem til en mere transparent 

regnskabsopstilling, kan det opleves som meget omfattende for de enkelte organisationer at skulle 

efterleve alle disse notekrav, selvom ISOBRO har givet udtryk for at de kan fjerne de noter, som den enkelte 

organisation ikke finder relevant. Men det kan være svært som organisation at vurdere hvad der er 

relevant, særligt de mindre organisationer med begrænsede ressourcer. 

2.3 Indregning af pro bono donationer  

Pro bono donationer, også kendt som Gift-In-Kind donationer (GIK), er de materielle goder eller 

serviceydelser, som velgørende organisationer modtager fra virksomheder, hvor godet eller ydelsen gives 

enten helt uden beregning, eller med en rabat.  

Disse typer af donationer bliver oftest inddelt i forskellige kategorier, herunder materielle goder, 

serviceydelser eller andre ydelser.11 

Materielle goder kan være legetøj og tøj til børn i fattige områder eller bygninger eller jord, som gives eller 

stilles til rådighed for organisationen. Serviceydelser kan være advokater, revisorer eller andre konsulenter, 

som hjælper organisationerne med konsulentbistand. Andre ydelser kan være virksomheder, som stiller 

kontorpladser til rådighed, eller der ydes rabat på f.eks. frokostordning eller print.  

Disse donationer er ikke reguleret i årsregnskabsloven, derfor vil gennemgangen nedenfor handle om, hvad 

der fremgår af de internationale regnskabsstandarder fra FASB (Financial Accounting Standards Board).  

Dette betyder også, at der kan være stor forskel på, hvordan forskellige organisationer håndterer denne 

type donationer, fordi det ikke er direkte reguleret i dansk regnskabslovgivning. 

FASB’s regler om indregning af pro bono donationer er oprindeligt fra 2006, hvor det blev fastsat at disse 

donationer skulle indregnes til dagsværdi12. De skal indregnes som en indtægt på en særskilt konto, men 

kan under omkostningerne blive indregnet på den konto, som omkostningen ellers ville have fremgået af.  

Det kunne f.eks. være en konsulentydelse, hvor den skal på en særskilt indtægtskonto, mens omkostningen 

bør føres på kontoen for konsulentydelser, ligesom en hver anden konsulentydelse.  

Indregning af pro bono donationer har derfor ikke en resultatmæssig effekt, men bliver indregnet for at 

give et indblik i, hvor mange donationer organisationerne får af denne slags. 

 
11 Kimball, Todd. “In-Kind Donations Accounting and Reporting for Nonprofits”. Cfoselections.com. URL: 

https://www.cfoselections.com/perspective/in-kind-donations-accounting-and-reporting-for-nonprofits 

12 AICPA. “Gifts-In-Kind: Reporting Contributions of Nonfinancial Assets”. Aicpa.org. URL:  
https://www.aicpa.org/interestareas/notforprofit/resources/financialaccounting/gifts-in-kind-reporting-contributions-of-
nonfinancial-assets.html 
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Reglerne har dog et par vigtige begrænsninger i indregningen af pro bono donationer, som betyder, at 

organisationen ikke kan indregne donationen, hvis det donerede, ikke er en del af deres normale drift, og 

de derfor ikke ville købe det normalt. Dette kunne f.eks. være, hvis der bliver givet en donation på medicin, 

men organisationen ikke har noget med medicin at gøre normalt. 

Derudover må donationen kun indregnes som en pro bono donation, hvis organisationen havde takket ja til 

tilbuddet fra leverandøren, uanset om de skal betale fuld pris eller ej. Det betyder, at hvis organisationen 

kun gør brug af den pågældende leverandør, fordi de har fået rabat, så kan det ikke indregnes som en pro 

bono donation.13  

Donationer af denne type kan have betydning for beregningen af administrationsprocenten, fordi denne 

bliver beregnet ud fra ”Ikke-fordelte fællesomkostninger” og ”Indtægtsskabende aktiviteter”.  

Det betyder, at hvis en organisation får mange donationer af ovenstående typer, men ikke indregner dem i 

deres regnskaber kan det bringe deres administrationsprocent ned, fordi der bliver indregnet færre 

omkostninger i regnskabet, det kunne f.eks. være donationer i form af rabat hos organisationens advokat 

eller huslejeomkostninger, som bliver betalt fuldt eller delvist af udlejer.  

Dette vil have en skævvridende effekt, hvis nogle organisationer kan bringe deres administrationsprocent 

ned på denne måde, mens andre organisationer ikke kan. Det kan også opstå, fordi nogle organisationer 

blot modtager flere af denne type af donationer end andre organisationer, men den skævvridende effekt vil 

være mindre, hvis organisationerne foretager indregningen efter samme principper.  

2.4 Organisationernes oplevelse med processen om udarbejdelsen af eksempelregnskabet 

En del af problemstillingen i dette speciale handler om organisationernes oplevelse af eksempelregnskabet 

som model for regnskabsaflæggelsen, da dette har betydning for forankringen af modellen. I den 

forbindelse har det været relevant at se på processen omkring udarbejdelsen af eksempelregnskabet, da 

det kan antages, at hvis organisationerne har været inddraget i processen vil de i højere grad gøre brug af 

regnskabsmodellen.  

Derfor er der udarbejdet et spørgeskema på 5 overordnede åbne spørgsmål, som skal beskrive processen 

med udarbejdelsen af eksempelregnskabet, og hvordan parterne har oplevet at blive inddraget, samtidig 

med at der afslutningsvis bliver spurgt om, hvorvidt parterne mener at regnskabet er blevet som det var 

tiltænkt.  

Spørgeskemaet er sendt til besvarelse hos ISOBRO, syv organisationer og den rådgiver fra Deloitte, som 

 
13 Kimball, Todd. “In-Kind Donations Accounting and Reporting for Nonprofits”. Cfoselections.com. URL: 

https://www.cfoselections.com/perspective/in-kind-donations-accounting-and-reporting-for-nonprofits 
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bistod med faglig rådgivning i processen. Alle parter er forespurgt for ikke at komme til at skabe en biased 

beskrivelse af processen. Spørgeskemaet fremgår af bilag 2, 3, 4, fordi der har været lidt småjusteringer i 

forhold til de enkelte parter.  

Fire organisationer er vendt tilbage, men desværre er hverken ISOBRO eller Deloitte vendt tilbage.  

Derfor vil nedenstående beskrivelse af processen kun kunne tage udgangspunkt i de fire organisationers 

svar. Flere af dem som har besvaret disse uddybende spørgsmål, er nogle af de organisationer, som har 

været helt tæt på processen ved udarbejdelsen af eksempelregnskabet. 

De enkelte organisationernes svar fremgår af bilag 5. 

Spørgsmål 1: Hvordan oplevede du at blive inddraget i processen omkring udarbejdelsen af 

eksempelregnskabet og havde alle organisationer mulighed for at komme med input? 

Organisationerne svarer alle sammen positivt på, at alle blev inddraget i processen omkring udarbejdelsen 

af eksempelregnskabet. Det er en proces som tog flere år, hvor Deloitte var med som faglige rådgivere og 

derudover sad 6-7 regnskabs-/økonomichefer med i en arbejdsgruppe, som blev nedsat til at hjælpe med at 

udarbejde eksempelregnskabet. 

ISOBRO holdt derudover også flere informationsmøder med organisationerne undervejs i processen, hvor 

de drøftede, hvor de var i processen, og hvor alle organisationerne havde mulighed for at komme med 

input.  

Ydermere var der nogle organisationer, som testede modellen ved at opstille deres regnskab efter den, 

hvorefter de skulle give en tilbagemelding til Deloitte, herunder hvilke fordele, ulemper og udfordringer der 

var med den nye model.  

Derudover blev eksempelregnskabet sendt i høring hos organisationerne, inden det blev vedtaget og 

implementeret.  

Spørgsmål 2: Regnskabet blev sendt til høring hos organisationerne, er det din opfattelse, at 

organisationernes input blev hørt og indarbejdet i eksempelregnskabet?  

De deltagende organisationer er ikke lige så samstemmende enige i dette spørgsmål, som de var ved 

spørgsmål 1. De fleste organisationer mener helt bestemt, at de input, der kom fra organisationerne, blev 

rettet til i den endelige udgave, samtidig med at det er deres opfattelse, at der var bred enighed om det 

endelige resultat. De giver dog også udtryk for at der var modsatrettede ønsker, som gjorde at ikke alle 

ønsker kunne implementeres. Den sidste organisation har ikke den opfattelse, at deres tilbagemelding blev 

taget med i de input, der gav anledning til rettelser.   
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Spørgsmål 3: Var der forskellige holdninger til, hvordan regnskabet skulle se ud og hvordan besluttede 

man den endelige opstilling af regnskabet? 

Organisationerne giver udtryk for at der var forskellige holdninger til, hvordan regnskabet skulle se ud, fordi 

organisationerne er så forskellige som de er. Den endelige opstilling blev besluttet af arbejdsgruppen på 

baggrund af faglig sparring fra Deloitte. Derudover oplevede organisationerne, at det var Deloitte som 

udarbejdede det første forslag, og fordi der ikke var de store diskussioner (i hvert fald i plenum) om 

opstillingsformen, så blev der ikke ændret meget ved den undervejs.  

Spørgsmål 4: Var der forskellige holdninger til, hvordan administrationsprocenten skulle beregnes og 

hvordan besluttede man den endelige beregningsmetode?   

Organisationerne oplevede to diskussioner ved drøftelsen af beregningen af administrationsprocenten; en 

der handlede om, hvordan fordelingen af omkostningerne skulle være og en der omhandlede, hvorvidt 

administrationsprocenten skulle beregnes som andel af indtægterne eller en andel af de samlede 

omkostninger.  

Vedrørende fordelingen af omkostningerne endte det med, at det blev bestemt at det var de omkostninger, 

som ikke naturligt kan fordeles, som skulle i ”Ikke-fordelte fællesomkostninger”, det kan f.eks. være løn til 

den adm. Direktør eller afskrivninger og finansielle omkostninger.  

Derudover var der to holdninger til administrationsprocenten, hvor det blev diskuteret om det var samlede 

omkostninger eller ”Indtægtsskabende aktiviteter”, som den skulle opgøres som en andel af.  

Det endte med at blive andel af indtægterne, som beskrevet under afsnit 2.1 hvor opbygningen af 

eksempelregnskabet er beskrevet. 

Spørgsmål 5: Er det din opfattelse, at eksempelregnskabet blev som det var tiltænkt, på baggrund af 

møderne mellem organisationerne, ISOBRO og Deloitte? 

Et par af organisationerne svarer positiv på dette, og giver udtryk for at det har opfyldt formålet med at 

skabe et mere nuanceret billede af organisationernes økonomi og skabe mere transparens mod 

omverdenen, særligt journalister, som var interesseret i om noget blev skjult.  

Derudover er der skabt en fælles måde at opgøre indtægter og udgifter på. 

Flere af de andre anerkender også, at det i store træk bliver anvendt som det var tiltænkt, men at der er 

nogle svære diskussioner og valg ved at bruge eksempelregnskabet, særligt i forhold til fordeling af 

administrationsomkostningerne og dermed administrationsprocenten.  

En enkelt organisation efterlyser dog fastlæggelse af regler for allokering, så det ikke er op til den enkelte 

organisation hvordan omkostningerne skal fordeles, og fordi der ikke er krav om brugen af 
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eksempelregnskabet og principperne heri, så er de ikke helt sikre på, at regnskabet alle steder bliver brugt 

som det var tiltænkt.  

Processen omkring udarbejdelsen af eksempelregnskabet har været lang og der har været mange 

holdninger, som har skulle mødes, særligt på grund af organisationernes forskellige strukturer og økonomi.  

Men det lader til at alle har været inddraget, selvom det ikke er alle der føler at de er blevet hørt.  

Der har været nogle tunge diskussioner undervejs om netop administrationsprocent og beregningen heraf, 

dette kan muligvis have en betydning for forankringen af eksempelregnskabet hos organisationerne og 

omfanget af organisationer, der foretager beregningen af administrationsprocenten.  
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Kapitel 3 – Analyse af forankringen af eksempelregnskabet og beregning af 
administrationsprocenten 
 

3.1 Indledning 

I redegørelsen er det blevet defineret, at et af fokusområderne ved udarbejdelsen af eksempelregnskabet 

er beregningen af administrationsprocenten, hvilket også vil være omdrejningspunktet for den følgende 

analyse.  

Analysen vil være inddelt i to, hvor der først vil blive analyseret på svarene fra de mindre organisationer, 

som er de organisationer med op til 20 ansatte i sekretariatet i Danmark, og herefter vil der blive foretaget 

en tilsvarende analyse på svarene fra de større organisationer, som er de organisationer med 21 ansatte 

eller derover. I forbindelse med analysen af de større organisationer vil deres svar blive sammenholdt med 

svarene fra de tilsvarende mindre organisationer for at tydeliggøre tendenser og forskelle på tværs.  

I hver af del af analysen vil organisationerne, som beskrevet i metodeafsnittet, yderligere være opdelt i fire 

kategorier; religiøse, humanitære/rettigheder, miljø/dyrerettigheder og 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende, da det på denne måde er lettere at se tendenser på tværs af 

kategorierne.  

Analysen vil være opbygget på samme måde, som det spørgeskema, organisationerne har svaret på, det 

fremgår af bilag 1. Det betyder at en del af analysen handler om organisationernes brug af 

eksempelregnskabet, mens den anden del af analysen går mere i dybden med beregningen af 

administrationsprocenten, herunder inddragelse af relevante forhold, som fordeling af 

administrationsomkostningerne og indregning af pro bono donationer.  

Af de 156 organisationer, som spørgeskemaet er sendt til, har 85 organisationer svaret, hvilket giver en 

svarprocent på 54,5 %. Selvom det ligger langt fra de 80 %, som forskningen mener, der skal til for at være 

sikker på, at konklusionen i undersøgelsen ikke er behæftet med fejl, så er det ikke langt fra en svarprocent 

på 60 %, som er den svarprocent som er i mange andre spørgeskemaundersøgelser.14  

Derudover er der, som nævnt i metodeafsnittet, udarbejdet en forundersøgelse, hvor der er foretaget 

gennemgang af alle 156 regnskaber for at se, om eksempelregnskabet bliver brugt og om organisationerne 

offentliggør en beregnet administrationsprocent. Dette betyder, at for de organisationer, som ikke har 

 
14 Boolsen, Merete Watt. Spørgeskemaundersøgelser fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. 1. udgave. Hans Rietzels 
Forlag. 2008. Side 125-126. 
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svaret på spørgeskemaet kan inddrages data fra denne undersøgelse, hvilket gør den lavere svarprocent 

mindre problematisk. Derudover kan organisationernes svar sammenholdes med forundersøgelsen.  

Organisationernes svar dokumenteret i bilag 6-13, hvor de er inddelt i både kategorier og størrelser.  

Forundersøgelsen er dokumenteret i bilag 14, hvor der for hver organisation er dokumenteret om de gør 

brug af eksempelregnskabet, og om de beregner administrationsprocent, samt hvad den offentliggjorte 

administrationsprocent er.  
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3.2 Mindre organisationer 
 

 Indledning 

De mindre organisationer udgør 63 % af ISOBROs medlemmer, da 129 ud af 204, er inden for denne 

kategori i min opdeling. Ud af de 129 er der dog 45 organisationer, hvor det ikke har været muligt at finde 

et offentligt tilgængeligt regnskab, derfor er disse udeladt af populationen. Det betyder at populationen af 

mindre organisationer i denne undersøgelse er 84 organisationer.  

De organisationer som ikke er taget med, fordeler sig således; 

 23 Religiøse organisationer 

 10 Humanitære/rettigheds organisationer 

 11 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

 1 Miljø/dyrerettigheds organisation  

Det fremgår af ovenstående, at næsten halvdelen af de regnskaber, som ikke kan findes offentligt 

tilgængeligt, er organisationer, som er kategoriseret som religiøse.  

Mens den anden halvdel er nogenlunde ligeligt fordelt imellem de humanitære/rettigheds organisationer 

og de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer.  

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor disse regnskaber ikke kan findes offentligt tilgængeligt, hvor 

flere af organisationerne er så små, at det ikke er et krav for dem at aflægge et årsregnskab.  

Derudover er det ved gennemgangen af de religiøse organisationers hjemmeside bemærket, at flere af 

disse indgår i større netværk på tværs, hvilket betyder at det kan være, at der bliver udarbejdet et regnskab 

samlet for netværket. 

55 % af de mindre organisationer har deltaget i undersøgelsen ved at besvare det fremsendte 

spørgeskema. Fordelingen af besvarelserne på de forskellige kategorier kan ses af nedenstående skema. 

Kategorier af organisationer Hvor mange 

er spurgt? 

Hvor mange 

har svaret? 

Svarprocent 

Religiøse  30 17 57 % 

Humanitære/rettigheder 21 10 48 % 

Miljø/dyrerettigheder 7 4 57 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 26 15 58 % 

I alt 84 46 55 % 

Skema 3 – Fordeling af svar fra mindre organisationer. Kilde: Egen tilvirkning 
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Skemaet viser, at svarerne fordeler sig næsten ligeligt imellem de forskellige kategorier i forhold til både 

antal af svar og svarprocent af populationen. Kategorien miljø/dyrerettigheder er dog markant mindre end 

de andre kategorier af organisationer, hvilket skyldes, at andelen af denne type af organisationer er mindre 

generelt, men grundet fokus på miljø vil der formentlig komme en stigning i antal af disse organisationer, 

de kommende år.   

 Eksempelregnskabets forankring  

Første spørgsmål i mit spørgeskema til organisationerne lyder som følger:  

Benytter I eksempelregnskabsmodellen, når I opstiller jeres årsregnskab? 

Alle de mindre organisationer, som har deltaget i undersøgelsen, har besvaret dette spørgsmål.  

Svarene fordeler sig som nedenfor.  

Kategorier af organisationer Hvor mange 

har svaret? 

Hvor mange bruger 

eksempelregnskabet? 

Procent 

Religiøse 17 0 0 % 

Humanitære/rettigheder 10 1  10 % 

Miljø/dyrerettigheder 4 0 0 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 15 1 7 % 

I alt 46 2 4 % 

Skema 4 – Forankring af eksempelregnskabet blandt de mindre organisationer. Kilde: Egen tilvirkning 

Eksempelregnskabet er meget lidt forankret blandt de mindre organisationer, som har besvaret 

undersøgelsen, da kun to ud af de 46, giver udtryk for at de benytter sig af eksempelregnskabs modellen. 

Det er kun kategorierne humanitære/rettigheder og sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende, som gør 

brug af eksempelregnskabet. 

Forundersøgelsen har ikke vist flere mindre organisationer, der benytter sig af eksempelregnskabet.  

Grundet den meget begrænsede brug af eksempelregnskabet er organisationerne kommet med uddybende 

forklaringer i deres svar til spørgeskemaet. Nedenfor vil forklaringerne for de enkelte kategorier af 

organisationer blive gennemgået. 
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3.2.2.1 Religiøse organisationer 

Der er ingen af de mindre religiøse organisationer, der gør brug af eksempelregnskabet, det fremgår af 

ovenstående skema.  

De religiøse organisationer giver generelt udtryk for at eksempelregnskabet ikke passer til deres type af 

organisationer, og at det er meget langt fra deres nuværende regnskabsopstilling.  

En enkelt af organisationerne har givet udtryk for at deres revisor har specialiseret sig i opstilling af 

regnskaber for kirkelige organisationer, hvilket tyder på, at der er udviklet en speciel regnskabsopstilling for 

denne typer af organisationer.  

Derudover er der flere af de religiøse organisationer, som har svaret at de ikke er 

indsamlingsorganisationer, og derfor er modellen ikke relevant for deres regnskabsopstilling.  

En enkelt organisation er endda underlagt at følge statslige regnskabsprincipper, som ikke kan fraviges og 

derfor kan de ikke aflægge regnskabet efter modellen.  

Flere af organisationerne har ikke haft kendskab til eksempelregnskabets eksistens, og har derfor ikke gjort 

brug af det. Flere af organisationerne angiver desuden, at de gør brug af ekstern assistance, i form af deres 

revisor, når de skal opstille regnskabet, og at revisorerne heller ikke kender til regnskabsmodellen.  

Andre organisationer har haft kendskab til modellen, men ikke sat sig ind i den, da de synes at det virker 

tidskrævende at skulle foretage indtægtsfordeling i fem kategorier og omkostningsfordeling i seks 

kategorier. Dette mener de vil være et for stort administrativt arbejde, og påpeger samtidig at, hvis ikke alle 

organisationerne alligevel gør det ens, så opnås der ikke et ensrettet billede af organisationernes aktiviteter 

alligevel.  

Dette er en interessant pointe, fordi sammenligneligheden af regnskaberne netop først vil opstå, hvis flere 

af organisationerne bruger de samme indregningsprincipper i forbindelse med udarbejdelsen af deres 

regnskab. Men da ingen af de religiøse organisationer umiddelbart gør brug af modellen, fordi de har deres 

egen regnskabsopstilling, så er problemstillingen med sammenligneligheden internt i denne kategori ikke så 

stor.  

3.2.2.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Det fremgår af skema 4, at det blot er en af de mindre humanitære/rettigheds organisationer, der gør brug 

af eksempelregnskabet. Dette er en forankring på 10 % af dem som har deltaget i undersøgelsen, mens 

forankringen er 5 % for hele populationen af mindre organisationer i denne kategori. Derfor er 

forankringen også meget begrænset blandt denne type af organisationer.  

Forklaringerne i denne kategori er meget lig de forklaringer, som de religiøse organisationer har angivet i 

deres besvarelser, heriblandt forklaringerne om, at det er nogle små organisationer, som har deres egen 
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regnskabsopstilling, samtidig med at de har vurderet, at en omstilling vil være meget ressourcekrævende 

og kræve en radikal omstilling af deres regnskabssystem.  

Derudover er der enkelte, der giver udtryk for at regnskabsopstillingen ikke er relevant for deres 

organisation, fordi de ikke er en indsamlingsorganisation i ”klassisk” forstand.  

Der er også flere af denne type organisationer, som får ekstern assistance til opstillingen af regnskabet hos 

deres revisor.  

Der er flere organisationer i denne kategori, som giver udtryk for at de ikke har haft kendskab til modellen, 

primært fordi de er nye medlemmer af ISOBRO. Men flere af dem giver udtryk for at de vil sætte sig ind i 

modellen, og se om det kan være noget der er relevant for dem.   

3.2.2.3 Miljø/dyrerettigheder 

Ingen af de mindre miljø/dyrerettigheds organisationer benytter sig af eksempelregnskabet.  

Men flere af organisationer er kommet med uddybende forklaringer på, hvorfor de ikke gør brug af 

modellen. 

Flere af svarerne går igen, som fra de andre kategorier, da miljø/dyrerettigheds organisationerne også i høj 

grad gør brug af ekstern assistance, når de skal have opstillet deres regnskab, så de er sikre på at alle 

regnskabslovgivningens krav bliver opfyldt.  

Der er også nye medlemmer af ISOBRO i denne kategori, og de bruger fortsat deres egen revisors opstilling 

af regnskabet, men giver i den sammenhæng udtryk for at det ikke er meget forskelligt fra 

eksempelregnskabet.  

Derudover er der en enkelt organisation, som ikke har kendskab til regnskabsmodellen umiddelbart.  

Efter en hurtig forklaring af modellen, giver de udtryk for, at det nok ikke er noget de kommer til at bruge, 

da det lyder som noget der vil passe bedre til større og mere komplekse organisationer end deres, da deres 

aktiviteter er meget begrænsede.  

3.2.2.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Det fremgår af skema 4, at der er en enkelt at de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisationer, der gør brug af eksempelregnskabet.  

Derfor er forankringen på 7 % af dem som har deltaget i undersøgelsen, mens forankringen er 4 % for hele 

populationen af mindre organisationer i denne kategori.  

Derfor er brugen af eksempelregnskabet også meget begrænset i blandt denne type organisationer, men 

det er på niveau med de humanitære/rettigheds organisationer.  
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Forklaringerne fra denne kategori af organisationer minder meget om dem fra de andre mindre 

organisationer. Denne type af organisationer gør også brug af ekstern assistance til opstilling af regnskabet, 

og også her er der nye medlemmer af ISOBRO, som opstiller regnskab ud fra den opstilling, som deres 

revisor bruger.  

Dog er der flere organisationer i denne kategori, som giver udtryk for at de ikke har haft kendskab til 

modellen, og derfor ikke har brugt den, men de vil undersøge nærmere om det ikke kunne være noget for 

dem.  

3.2.2.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse af forankringen af eksempelregnskabet viser, at kun 4 % af organisationerne gør brug 

af modellen, når de skal opstille deres regnskab. Det er kun en enkelt humanitær/rettigheds organisation 

og en enkelt sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisation, der gør brug af modellen.  

Mange af de samme forklaringer går igen i de forskellige kategorier af organisationer, når de skal forklare, 

hvorfor de ikke gør brug af eksempelregnskabet.  

Flere af organisationerne er så små, at det virker meget ressourcekrævende at skulle foretage omstilling af 

deres regnskabssystem og opstille efter modellen.  

Derudover er der en stor del af organisationerne, der gør brug af deres revisor, der skal opstille regnskabet, 

og de har deres egen standard, som de opstiller regnskabet efter.  

Flere organisationer er ikke indsamlingsorganisationer i klassisk forstand eller er underlagt andre krav, 

hvorfor eksempelregnskabet ikke er relevant for dem.  

Rigtig mange af svarerne handler dog også om, at organisationerne ikke har kendskab til 

regnskabsmodellen, flere af dem fordi de er nye medlemmer af ISOBRO.  

Der er dog enkelte humanitære/rettigheds organisationer og sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisationer, som vil undersøge om det kan betale sig for dem, at gøre brug af modellen fremadrettet.  
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 Beregning af administrationsprocent, indregning af pro bono donationer og fordeling af 

omkostninger 

I denne del af analysen, som går mere i dybden med administrationsprocent, og hvordan organisationerne 

beregner denne, lyder det første spørgsmål fra spørgeskemaet som følger:  

Opgør I administrationsprocent i jeres årsregnskab?  

3.2.3.1 Beregning af administrationsprocent 

Alle organisationerne har svaret på dette spørgsmål, og deres svar fremgår af nedenstående skema. 

Kategorier af organisationer Hvor mange 

har svaret? 

Hvor mange 

beregner 

administrations-

procent? 

Procent 

Religiøse 17 2 12 % 

Humanitære/rettigheder 10 4 40 % 

Miljø/dyrerettigheder 4 0 0 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 15 9 60 % 

I alt 46 15 33 % 

Skema 5 – Andel af mindre organisationer, der beregner administrationsprocent. Kilde: Egen tilvirkning 

Det er opsigtsvækkende, at en tredjedel af organisationerne har svaret at de foretager beregningen af 

administrationsprocent, når det kun er 4 % der har svaret, at de opstiller regnskabet efter 

eksempelregnskabet og dets principper. 

38 organisationer har ikke svaret på mit spørgeskema, blandt disse viser forundersøgelsen, at 18 % 

beregner administrationsprocent, mens ingen af dem opstiller deres regnskab efter eksempelregnskabet.  

For hele populationen af mindre organisationer gælder dermed at 26 % foretager beregning af 

administrationsprocenten, mens 2 % opstiller deres regnskab efter eksempelregnskabet.  

Derudover viser, ovenstående skema 5, at der nogle tendenser i udbredelsen af beregningen af 

administrationsprocenten blandt de forskellige kategorier af organisationer, som vil blive gennemgået 

nedenfor.  

3.2.3.1.1 Religiøse organisationer 

Blandt de religiøse organisationer der har svaret på undersøgelsen er der ca. 12 %, der opgør en 

administrationsprocent, mens ingen af organisationerne benytter sig af eksempelregnskabet.  

For alle organisationerne i denne kategori er det ca. 7 %, der foretager beregningen af 
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administrationsprocenten, mens ingen opstiller regnskabet efter eksempelregnskabet. 

De beregnede administrationsprocenter i denne kategori ligger i mellem 5-10 %, hvilket ikke er så stort et 

spænd.  

Mange af de organisationer, som ikke beregner administrationsprocent er kommet med uddybende 

forklaringer på, hvorfor de har fravalgt dette.  

En organisation skriver, at der er nogle valg, ved beregningen af administrationsprocenten, som der kan 

sættes spørgsmålstegn ved, og derfor vil de i højere grad lægge regnskabet frem med noter, så brugerne 

selv kan se deres regnskaber efter i sømmene. Derigennem kan brugerne selv vurdere om de synes at 

organisationen bruger deres penge rigtigt eller ej.  

Derudover argumenterer en anden organisation for, at når de er så små organisationer med en overskuelig 

økonomi, så har de ikke vurderet det nødvendigt at beregne dette nøgletal, fordi det let kan læses ud fra 

regnskabet.  

En anden forklaring for ikke at beregne administrationsprocenten blandt denne type af organisationer er, at 

det ikke har været efterspurgt af ledelsen eller donorer. Deres ledelse sammenholder selv regnskaberne 

med sammenlignelige organisationer.  

Derudover påpeger de, at det vil være ressourcekrævende at skulle foretage beregningen af 

administrationsprocenten, fordi det vil kræve at de skal foretage mere opdeling af deres omkostninger end 

de gør på nuværende tidspunkt, hvis de skulle følge principperne fra eksempelregnskabet og skabe en 

sammenlignelig administrationsprocent.  

Enkelte organisationer begrunder desuden fravalget med, når de alligevel ikke opstiller regnskabet efter 

eksempelregnskabet, så vil det ikke skabe den tiltænkte sammenlignelighed at foretage en sådan 

beregning, da det ikke er sikkert, at det gøres på baggrund af de samme principper.  

3.2.3.1.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Det fremgår af skema 5, at der er 40 % af de humanitære/rettigheds organisationer, som foretager 

beregning af administrationsprocenten i forbindelse med opstilling af deres regnskab. 

For hele den undersøgte population er procenten 33 %, hvilket ikke er signifikant anderledes end de 40 %.  

Dette er markant højere end de 10 % som har svaret ja til at de benytter sig af eksempelregnskabet, hvilket 

kunne tyde på, at flere af disse organisationer beregner administrationsprocent i deres årsregnskaber, fordi 

der er et større fokus på dette end det var tilfældet ved de religiøse organisationer 

De beregnede administrationsprocenter i denne type af organisationer ligger i mellem 5-11 %, hvilket er 

meget tæt på procenter, som er offentliggjort i de religiøse organisationers regnskaber.  
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Modsat de religiøse organisationer er der ikke mange af de humanitære/rettigheds organisationer, som er 

kommet med en uddybende kommentar til, hvorfor de ikke foretager beregning af 

administrationsprocenten. Det kan skyldes, at en større andel foretager beregningen.  

De enkelte organisationer, der er kommet med en uddybende kommentar, har givet udtryk for, at de er 

baseret på frivilligt foreningsarbejde, hvorfor der ikke er så meget administration at foretage beregningen 

på baggrund af. Derudover har de ikke foretaget beregningen af nøgletallet tidligere, og når der ikke er 

nogle ansatte til at sætte spørgsmålstegn ved det, så bliver tingene ikke ændret. Men det har heller ikke 

været efterspurgt andre steder fra.  

Ligesom det var tilfældet med de mindre religiøse organisationer, er en af forklaringerne også, at 

regnskabet er så småt, at det er nemt for brugerne at få et overblik over posterne i regnskabet, hvorfor det 

virker overflødigt at bruge ressourcer på, at beregne en administrationsprocent.  

3.2.3.1.3 Miljø/dyrerettigheds organisationer 

Denne kategori af organisationer er meget lille, da den for hele populationen af mindre organisationer kun 

består af syv organisationer, heraf har fire svaret, hvilket svarer til 57 %.  

Ingen af de fire organisationer foretager beregning af administrationsprocent i deres regnskab, men for 

hele populationen er det ved forundersøgelsen identificeret en administrationsprocent i to ud af de syv 

regnskaber, hvilket svarer til ca. 29 %.  

På baggrund af de tendenser der er set ved gennemgangen af de andre kategorier, er det ikke så 

opsigtsvækkende med denne procent mod, at ingen af organisationerne opstiller deres årsregnskab efter 

eksempelregnskabet, fordi det er samme tendens, der er set på tværs. 

De to beregnede administrationsprocenter ligger i mellem 5-6 %, hvilket umiddelbart er et noget mindre 

spænd end det var tilfældet ved både de religiøse organisationer og de 

humanitære/rettighedsorganisationer, men når det kun er baseret på to tilfælde, så er det ikke noget der 

kan konkluderes på.  

Ingen af organisationerne, der har besvaret mit spørgeskema har givet en uddybende kommentar til, 

hvorfor de ikke foretager denne beregning.  

3.2.3.1.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Hele 60 % af de mindre sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, som har besvaret 

undersøgelsen, foretager beregning af administrationsprocent. For hele populationen gør det sig gældende 

for 42 %, så dem som har deltaget i undersøgelsen, er i høj grad også dem som foretager beregningen af 

nøgletallet. 7 % af dem som har besvaret spørgeskemaet, gør brug af eksempelregnskabet, når de opstiller 

regnskab, jf. skema 4. For hele populationen af denne kategori er det 4 %.  
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Forskellen mellem den andel, der foretager beregning af administrationsprocent og den andel, der benytter 

eksempelregnskabs modellen til opstilling af regnskabet, er næsten det samme som for de 

humanitære/rettigheds organisationer og miljø/dyrerettigheds organisationerne, hvor forskellen var 

henholdsvis 30 % og 29 %. Der er dermed en ret tydelig tendens på tværs af organisationerne.  

Administrationsprocenterne i denne type af organisationer ligger generelt i mellem 5-10 %, hvilket er det 

samme niveau som de andre kategorier har.  

Men der er en enkelt organisation med en administrationsprocent på 30 %, dette kan skyldes at 

indtægterne ikke er så store i forhold til omkostningerne.  

Der er flere forklaringer på, hvorfor organisationerne ikke foretager beregning af administrationsprocenten 

i deres regnskaber, som er meget i tråd med de forklaringer som er kommet fra de andre kategorier 

organisationer også.  

En af organisationerne beskriver, hvordan de angiver et beløb, der er anvendt til administration i året, men 

ikke beregner en procentsats. 

Flere organisationer forklarer det med, at det ikke har været efterspurgt tidligere og der derfor ikke har 

været vurderet behov for det, da det vil være spild af ressourcer, hvis der alligevel ikke er nogen der skal 

bruge det til noget.  

3.2.3.1.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse af de mindre organisationers beregning af administrationsprocenten viser, at det 

typisk er de samme ting, der påvirker hvorvidt organisationerne foretager beregningen på tværs af 

kategorierne.  

Organisationerne ønsker ikke at foretage beregningen, hvis de synes deres regnskaber er fint overskuelige 

og det er nemt, at se hvor mange penge, der går til administration, selvom det ikke opgøres i procent.  

Derudover bliver beregningen ikke foretaget, hvis det ikke er efterspurgt af ledelsen, fordi de vurderer at 

ressourcerne kan bruges til noget andet.  

Dette viser samtidig, hvor opmærksomme organisationerne er på deres brug af, ofte begrænsede, 

ressourcer, som kan bruges på deres formål i stedet for administrative tiltag. Derfor er der stort fokus på, at 

hvis det ikke gør det lettere at sammenligne på tværs af organisationerne uden for store administrative 

ændringer i systemer og regnskabsopstilling, så er der ingen grund til at bruge ressourcerne på beregningen 

af nøgletal. 

Ovenstående viser også en tendens til at organisationerne i langt højere grad foretager beregning af 

administrationsprocenten i forhold til deres brug af eksempelregnskabs modellen.  

For alle kategorier med undtagelse af de religiøse organisationer, er der ca. 30 % flere i hver kategori der 
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foretager beregning af administrationsprocenten i forhold til den andel, der opstiller regnskabet efter 

regnskabsmodellen. For de religiøse organisationer er forskellen kun på 12 %, fordi meget få beregner 

administrationsprocent. 

De offentliggjorte administrationsprocenter ligger generelt på mellem 5-10 % og er meget ens på tværs af 

alle kategorierne.  

3.2.3.2 Indregning af pro bono donationer/Gift-in-kind i årsregnskabet 

Spørgsmål to i anden del af spørgeskemaet handler om, hvorvidt organisationerne indregner pro bono/gift-

in-kind donationer i deres regnskab, og det lyder som følger:  

Indgår jeres pro bono donationer, som en del af beregningen af jeres administrationsprocent? 

Indregning af disse typer af donationer kan have betydning for beregningen af administrationsprocenten. 

Hvis der er en organisation, som f.eks. får dækket deres husleje eller får alt deres konsulentassistance 

dækket via denne type donationer, så vil deres administrationsomkostninger som udgangspunkt være 

mindre, og det vil betyde en lavere administrationsprocent.   

Der er en del af organisationerne, som ikke har svaret på dette, fordi de ikke foretager beregning af 

administrationsprocenten, og derfor er det ikke relevant, at besvare dette spørgsmål.  

Men for de organisationer, som har besvaret spørgsmålet, fordeler svarerne sig som vist i skema 6 

nedenfor.  

Kategorier af organisationer Hvor 

mange har 

svaret? 

Hvor mange 

indregner Pro bono 

donationer? 

Procent 

Religiøse  7 0 0 % 

Humanitære/rettigheder 6 1 17 % 

Miljø/dyrerettigheder 0 0 0 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende  7 1 14 % 

I alt 20 2 10 % 

Skema 6 – Mindre organisationers indregning af pro bono donationer. Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående skema, så er det en meget lille andel af organisationerne, der indregner 

pro bono donationer i deres årsregnskaber. Dette betyder, at det vil have en meget lille skævvridende 

effekt, hvis vi der er ønske om at sammenligne administrationsprocenterne på tværs af organisationerne, 

hvis det er et udtryk for, at det kun er en lille andel af organisationerne, der modtager disse donationer.  
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En del af organisationerne har valgt at komme med uddybende forklaringer på, hvorfor de ikke indregner 

disse typer af donationer i deres regnskaber, og de vil blive gennemgået nedenfor.  

Den eneste kategori, som ikke vil blive gennemgået, er miljø/dyrerettighedsorganisationerne, hvilket 

skyldes at ingen af disse organisationer har svaret på spørgsmålet.  

3.2.3.2.1 Religiøse organisationer 

Ingen af de adspurgte religiøse organisationer indregner pro bono donationer i deres 

administrationsprocent, og langt de fleste angiver, at det er fordi de ikke har donationer af denne slags.  

Her adskiller de sig fra flere af de andre kategorier og det kan tyde på, at der er en kategorimæssig 

forskydning i, hvilken type af organisationer, som modtager pro bono donationer. En mulig forklaring kan 

være at organisationerne blot forstår dette forskelligt.  

En anden mulig forklaring kan også være, at i mange religiøse organisationer gør de i høj grad brug af 

frivillige kræfter, og dette skal ikke indregnes som pro bono donationer. 

3.2.3.2.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Kun en af de adspurgte organisationer indregner pro bono donationer i deres administrationsprocent, 

hvilket svarer til 17 %, mens en anden organisation er i tvivl om, hvorvidt de gør det.  

At en organisation er i tvivl om, hvorvidt de indregner denne typer af donationer i deres regnskab viser, at 

det kan være svært at definere, hvad der er en pro bono/gift-in-kind donation, samt hvad der ikke er.  

Kun enkelte andre organisationer har skrevet uddybende forklaringer på, hvorfor de ikke indregner pro 

bono donationer.  

Det skyldes dels, at de ikke har nogen af denne typer af donationer og dels, at de kun tager likvide 

transaktioner med i deres regnskaber. Men der gøres dog opmærksom på, at de tager værdien med af pro 

bono donationer i fonds- og puljeansøgninger, hvis de vurderer, at dette er relevant.  

Det er interessant, at organisationen tager dem med i ansøgninger, men ikke i regnskabet. Dette vil betyde, 

at der ikke umiddelbart vil være sammenhæng mellem ansøgning og offentligt regnskab, men det forklares 

ikke yderligere, hvorfor der er denne indregnings forskel.  

3.2.3.2.3 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Syv af de 16 organisationer der har besvaret på undersøgelsen, har svaret på om de indregner pro bono 

donationer i deres administrationsprocent. Kun en organisation, svarende til 14 %, har angivet at de 

indregner disse donationer i regnskabet. 

Ligesom det har været tilfældet i de andre kategorier af organisationer, er det kun få organisationer, der er 

kommet med uddybende forklaringer på, hvorfor de ikke indregner pro bono donationer, hvilket gør at der 

ikke kan konkluderes på det, men det kan alligevel vise nogle tendenser i organisationerne.  
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Også i denne kategori er der organisationer, som ikke modtager pro bono donationer.  

En enkelt organisation har skrevet, at de godt ved, hvad pro bono donationer er, men de er i tvivl om, 

hvordan det har betydning for beregningen af administrationsprocenten.   

En organisation mener ikke, at det har betydning for deres administrationsprocent, at de ikke indregner 

disse donationer og derfor indregner de dem ikke, selvom de skriver at det typisk er administrations 

relaterede ting, så som husleje og leasingbil, de får som pro bono donationer.  

I dette tilfælde kan disse donationer, dog have betydning for administrationsprocenten, hvis det er 

omkostninger, som ville blive fordelt til ”ikke-fordelte fællesomkostninger”, da det vil betyde at disse 

omkostninger bliver lavere, og dermed vil administrationsprocenten ligeledes blive lavere. 

Dermed risikeres der, at blive offentliggjort en for lav administrationsprocent, hvis ikke disse donationer 

indregnes i regnskabet. 

3.2.3.2.4 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse viser, at andelen af organisationer, der indregner pro bono donationer er meget lille. 

Samme tendens som har vist sig tidligere gør sig også gældende ved indregning af pro bono donationer, da 

det de humanitære/rettigheds organisationer og de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisationer, som indregner disse donationer, ligesom det er disse der i højest omfang gør brug af 

eksempelregnskabet og beregner administrationsprocent. 

Gennemgangen viser også, at der er stor usikkerhed om pro bono donationer, og hvad det præcist er 

blandt organisationerne. Flere organisationer er ikke helt sikre på, om de indregner denne type donationer 

eller ej. Samtidig er flere usikre på, hvilken betydning det har for administrationsprocenten om disse bliver 

indregnet. Derudover er det meget begrænset, hvor mange af de mindre organisationer, der i det hele 

taget modtager denne type af donationer, da mange af dem angiver, at de ikke modtager donationer af 

denne type. Dette gør at den skævvridende effekt på administrationsprocenten ikke er så stor.  

3.2.3.3 Fordeling af administrationsomkostningerne 

Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet handler om, hvilket princip organisationerne fordeler deres 

administrationsomkostninger efter. Principperne i spørgeskemaet er de samme som bliver nævnt i 

vejledningen til regnskabsmodellen.  

Spørgsmålet lyder som følger:  
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Der er en del af organisationerne, som ikke har svaret på dette, fordi de ikke foretager beregning af 

administrationsprocenten, og derfor har er det ikke relevant, at besvare dette spørgsmål.  

Men for de organisationer, som har besvaret spørgsmålet, fordeler svarerne sig som vist i skema 7 

nedenfor.  

Kategorier af 

organisationer 

Hvor 

mange 

har 

svaret? 

Benytter 

fordelings

nøgle 

Benytter 

time-

registre-

ring 

Benytter 

ingen 

allokering 

Benytter en 

kombi-

nation 

Benytter 

Andet 

Religiøse  10 0 0 5 1 4 

Humanitære/rettig-

heder  

8 2 1 4 0 1 

Miljø/dyre-

rettigheder 

0 0 0 0 0 0 

Sygdoms-

forebyggende/ 

Sundheds-

fremmende  

10 3 1 2 1 3 

I alt 28 5 2 11 2 8 

Skema 7 – Mindre organisationers fordeling af administrationsomkostningerne. Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående skema, er antallet af svar meget ligeligt fordelt imellem de forskellige 

kategorier. Kategorierne af organisationer vil blive gennemgået enkeltvis nedenfor, med undtagelse af 
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miljø/dyrerettigheds organisationerne, fordi ingen af de fire organisationer som har besvaret 

spørgeskemaet, har besvaret dette spørgsmål, da de ikke beregner administrationsprocent.  

3.2.3.3.1 Religiøse organisationer 

Selvom ingen af de mindre religiøse organisationer benytter sig af eksempelregnskabet, har ti af de 17 

organisationer svaret på, hvordan de fordeler deres administrationsomkostninger.  

I skema 7 viser sig en klar tendens, hvor halvdelen af organisationerne ikke foretager en fordeling af 

omkostningerne, hvilket betyder at alle administrative omkostninger bliver indregnet som 

administrationsomkostninger i deres regnskaber. 

Størstedelen af de øvrige religiøse organisationer fordeler omkostningerne efter et andet princip end dem 

som fremgår af eksempelregnskabets vejledning, mens en enkelt organisation har angivet at de bruger en 

kombination af principperne, når de skal fordele deres omkostninger. 

Organisationen som har angivet at bruge en kombination af principperne har uddybet svaret med, at deres 

løntimer er fordelt på afdelinger efter enten timeregistrering eller den fordelingsnøgle, som deres 

arbejdsbeskrivelse ligger op til.  

De organisationer som foretager fordeling efter andre principper end dem som er nævnt i spørgeskemaet, 

er kommet med uddybende forklaringer på, hvordan de så fordeler deres omkostninger.  

Her er svarene at, de vurderer hvor stor en andel af deres administrationsomkostninger, som kan fordeles 

til indsamlingsaktiviteter. Derudover føres omkostningerne på specifikke konti i resultatopgørelsen, så 

fordelingen bliver foretaget allerede ved konteringen i systemet.  

Ovenstående viser en meget lille spredning af, hvordan fordelingen af administrationsomkostningerne 

bliver foretaget i de religiøse organisationer, så her vil det være muligt at foretage en ret tydelig ensretning 

af administrationsprocenten.  

3.2.3.3.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Som det fremgår af skema 7, har otte organisationer svaret på, hvordan de fordeler deres 

administrationsomkostninger.  

Selvom det er en lille gruppe med kun otte besvarelser, så viser skemaet en meget stor spredning i, 

hvordan de forskellige organisationer fordeler deres administrationsomkostninger.  

Ligesom det var tilfældet for de religiøse organisationer, foretager halvdelen af organisationerne ingen 

allokering af deres administrationsomkostninger, så alt bliver indregnet som administration.  

To af organisationerne der har svaret, benytter sig af en fordelingsnøgle, en enkelt organisation benytter 

sig af timeregistrering og en enkelt organisation har angivet at de benytter et andet fordelingsprincip, end 

dem som er nævnt.  
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To af organisationerne bruger en fordelingsnøgle, som kan være på antal medarbejdere, hvor meget plads 

afdelingerne optager i m2, løn efter fordelingsnøgle eller andre lignende fordelingsnøgler. 

Den ene organisation har angivet at, deres fordelingsnøgle er på baggrund af antal medarbejdere, mens 

den anden organisation har angivet at de har en fordelingsnøgle til de ansattes timer, som relaterer sig til 

administrationsopgaver, men hvor medarbejderen også udfører andre opgaver f.eks. fundraising opgaver.  

Udover denne fordelingsnøgle angiver organisationen, at deres husleje og andre faste omkostninger bliver 

indregnet som administrationsomkostninger, derfor er der for disse omkostninger ingen allokering.  

Det ses af ovenstående, at de humanitære/rettigheds organisationerne gør brug af mange forskellige af de 

principper, som ISOBRO lægger op til kan bruges i deres vejledning til eksempelregnskabet.  

Disse forskellige typer af fordelingsmuligheder skaber stor variation i fordelingen af omkostningerne, og gør 

det svært at skabe et ensartet beregningsgrundlag på tværs af organisationerne.  

Selvom flere af organisationerne gør brug af en fordelingsnøgle, så viser svarene at fordelingsnøglerne 

bliver brugt forskelligt. 

Det samme gør sig gældende med timeregistrering, fordi der kan være forskellige måder at foretage 

timeregistrering på, f.eks. hvor meget skal gå til formål og hvor meget skal indgå i administrativ tid.  

Ovenstående gennemgang viser med andre ord, at selvom der er en stor andel af organisationerne, der 

beregner en administrationsprocent, så kan det være svært at skabe et sammenligneligt grundlag, fordi der 

er så mange forskellige allokeringsprincipper i brug, som dog er indenfor de principper, som vejledningen til 

regnskabsmodellen lægger op til, at der kan gøres brug af.  

3.2.3.3.3 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Af skema 7 fremgår det, at ti af organisationerne i denne kategori har svaret på spørgsmålet om fordeling af 

administrationsomkostningerne. 

Ligesom det var tilfældet med de humanitære/rettigheds organisationer, så er der er en meget stor 

spredning i de principper fra vejledningen, som organisationerne gør brug af.  

Svarene fra denne kategori af organisationer viser den største spredning i brugen af de forskellige 

principper, her er svarene meget ligeligt fordelt imellem de forskellige principper, mens der for de andre 

kategorier er en meget stor andel, der ikke foretager allokering af omkostningerne.  

Tre organisationer har angivet at de bruger fordelingsnøgle til allokering af deres omkostninger. En 

organisation benytter timeregistrering til fordeling af omkostningerne. To organisationer foretager ingen 

allokering. En organisation benytter en kombination af de forskellige principper til deres allokering.  

Og tre organisationer bruger andet end de nævnte principper til fordeling af deres omkostninger.  
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Det er kun de organisationer, som har angivet at de benytter sig af et andet fordelingsprincip end dem som 

er givet af muligheder, som har uddybet hvilket princip de bruger. 

Derfor er det ikke muligt at vide hvilken fordelingsnøgle organisationerne i denne kategori benytter sig af, 

som det var tilfældet med de humanitære/rettigheds organisationer.  

De organisationer som har angivet ’Andet’ bruger lidt forskellige principper til fordeling af omkostningerne. 

En organisation har deres egen fordelingsnøgle, som er bestemt af deres netværk. 

En anden organisation har været drevet af frivillige, hvorfor der ikke har været omkostninger til løn og 

husleje, derfor er der ikke noget at foretage fordeling af.  

En anden organisation angiver, at det alene er deres projektmedarbejderes løn, der bliver fordelt ud til 

projekter, hvilket er på baggrund af estimeret tidsforbrug.  

Som det ses af ovenstående, er der her stor forskel på allokeringen af administrationsomkostningerne i 

denne kategoris regnskaber, hvilket gør det mere vanskeligt at sammenligne administrationsprocenter på 

tværs af regnskaberne.  

3.2.3.3.4 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse har vist en klar tendens om, at de fleste af de mindre organisationer benytter 

princippet ”Ingen allokering”, når de skal fordele deres omkostninger. 

For både de religiøse organisationer og de humanitære/rettigheds organisationer, er det halvdelen der gør 

brug af dette princip. Mens de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer bruger mange 

forskellige principper.   

Årsagen til at mange ikke allokerer omkostningerne skyldes formentligt, at deres ressourcer er 

begrænsede, og derfor er det lettelse ikke at fordele omkostningerne, men blot indregne det hele som 

administrationsomkostninger.  

Derudover benytter mange af organisationerne forskellige principper, som ikke indgår som muligheder i 

spørgeskemaet, hvilket der har været forskellige forklaringer på.   

Nogle organisationer har fordelingsnøgler bestemt af netværk, mens andre kun fordeler 

projektmedarbejderes løn, og andre igen fører det på specifikke konti i resultatopgørelsen, så der ikke er 

behov for fordeling.  

Men ellers er det meget spredt, hvilke fordelingsprincipper, som organisationerne benytter sig af, hvilket 

kan besværliggøre ensretningen, og dermed sammenligneligheden af organisationernes 

administrationsprocenter på tværs. 

Det vil dog også være en stor udfordring at bede så forskelligartede organisationer om at foretage 

fordelingen af administrationsomkostningerne, fordi organisationernes aktiviteter er så forskellige.  
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3.3 Større organisationer 
 

 Indledning 

Inddelingen i denne kategori er ligesom for de mindre organisationer foretaget på baggrund af antallet af 

ansatte i organisationernes sekretariat i Danmark eller det antal ansatte, som de selv har oplyst i deres 

årsregnskab.  

De større organisationer er de som har over 20 ansatte, og de udgør 75 organisationer af den samlede 

population på 204 organisationer, hvilket betyder de udgør ca. 37 %.  

Det har dog ikke været muligt at finde et offentligt regnskab hos tre af disse organisationer, hvorfor disse er 

taget ud af populationen, som beskrevet i metodeafsnittet 1.2.7.2, det betyder at populationen udgør 72 

organisationer i undersøgelsen. De organisationer som er udeladt fra undersøgelsen, fordeler sig således: 

 2 sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

 1 humanitær/rettigheds organisation 

De to sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer er skoler, hvor det ikke er sikkert at der 

er krav om udarbejdelse af årsregnskaber, mens den ene humanitære/rettigheds organisation er en stor 

international forankret organisation, hvorfor det må forventes at der er udarbejdet regnskab et andet sted 

end i Danmark.  

De større organisationer udgør 45 % af undersøgelsens population, selvom de ”kun” udgør 37 % af ISOBROs 

medlemmer, fordi der er så mange af de mindre organisationer, hvor det ikke har været muligt at finde et 

offentligt regnskab.  

54 % af de større organisationer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, dermed er det meget tæt på 

svarprocenten blandt de mindre organisationer, som var på 55 %.  

Fordelingen af svarerne fra de større organisationer fremgår af nedenstående skema.  

Kategorier af organisationer Hvor mange 

er spurgt? 

Hvor mange har 

svaret? 

Svarprocent 

Religiøse  13 7 54 % 

Humanitære/rettigheder 22 11 50 % 

Miljø/dyrerettigheder 10 7 70 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 27 14 52 % 

I alt 72 39 54 % 

Skema 8 – De større organisationers svarprocent. Kilde: Egen tilvirkning 
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Skemaet viser en nogenlunde lige fordeling af svarprocenter i de forskellige kategorier, med undtagelse af 

kategorien miljø/dyrerettigheder, hvor hele 70 % af de adspurgte har svaret på spørgeskemaet.  

Dette skal dog ses i sammenhæng med at denne kategori er mindre i volumen end de andre kategorier, da 

antallet af svar er relativt tæt på hinanden i de forskellige kategorier.  

Generelt er besvarelsesprocenterne for de enkelte kategorier på niveau med dem, som er for de mindre 

kategorier, jf. skema 3 i afsnit 3.2.1. Dog har en markant større del af de større miljø/dyrerettigheds 

organisationer svaret på undersøgelsen, da deres svarprocent udgør 70 % mod 57 % blandt de mindre 

organisationer. Derimod har 48 % af de større sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

svaret på undersøgelsen, mens 58 % af de mindre organisationer i denne kategori har svaret.  

For de andre to kategorier ligger forskellen inden for et par procent i forskel.  

En markant forskel mellem de større og de mindre organisationer er, at antallet af de større religiøse 

organisationer er ca. halvdelen af antallet af de mindre organisationer med hhv. 30 mindre organisationer 

og 13 større organisationer. Denne type af organisationer er ikke på samme måde, som de andre typer af 

organisationer store udbredte organisationer, og de er i højere grad baseret på frivillige hænder.  

 Eksempelregnskabets forankring  

Alle de organisationer der har svaret på undersøgelsen har svaret på det første spørgsmål om, hvorvidt de 

anvender eksempelregnskabet, deres svar kan ses af nedenstående skema.  

Kategorier af organisationer Hvor mange 

har svaret? 

Hvor mange bruger 

eksempelregnskabet? 

Procent 

Religiøse 7 0 0 % 

Humanitære/rettigheder 11 4 36 % 

Miljø-/dyrerettigheder 7 2 29 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 14 7 58 % 

I alt 39 12 32 % 

Skema 9 – Forankringen af eksempelregnskabet blandt de større organisationer. Kilde: Egen tilvirkning 

Skemaet viser, at næsten en tredjedel af organisationerne anvender eksempelregnskabet til deres opstilling 

af regnskabet, men der er meget stor spredning imellem de forskellige kategorier.  

I forbindelse med forundersøgelsen, hvor alle regnskaberne er gennemgået, er det fundet at 22 af de større 

organisationer anvender eksempelregnskabet, hvilket svarer til ca. 30 % af de større organisationer.  

Eksempelregnskabet er markant mere forankret blandt de større organisationer end det er tilfældet for de 

mindre organisationer, hvor det kun en humanitær/rettigheds organisation og en 
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sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisation, som benytter sig af modellen. 

Blandt de større organisationer er der ingen af religiøse organisationer, som benytter sig af 

eksempelregnskabet, så det er det samme som for de mindre organisationer.  

Derimod er der ingen af de mindre miljø/dyrerettigheds organisationer, der benytter sig af 

eksempelregnskabet, men det er der flere af de større organisationer, der gør.  

Forankringen er dog særligt udbredt blandt de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, 

hvor der er næsten dobbelt så mange, som benytter det i forhold til de humanitære/rettigheds 

organisationer, hvorimod forankringen næsten var ens for de tilsvarende mindre kategorier. Det kan derfor 

tyde på, at denne type af organisationer har den største interesse for eksempelregnskabet. 

Selvom forankringen er markant større end for de mindre organisationer, er der fortsat 2/3 dele af 

organisationerne, som ikke gør brug af modellen. Forklaringerne på dette er gennemgået nedenfor.  

3.3.2.1 Religiøse organisationer 

Ingen af de religiøse organisationer har givet udtryk for, at de gør brug af eksempelregnskabet i forbindelse 

med besvarelsen af spørgeskemaet, og forundersøgelsen har heller ikke vist, at regnskabsmodellen bliver 

brugt af denne kategori.  

En af organisationerne har forklaret, at de ikke kan anvende modellen, da de er en erhvervsdrivende fond 

og derfor underlagt krav fra Lov om Erhvervsdrivende fonde, som følger årsregnskabslovens krav til klasse B 

eller C virksomheder, alt afhængig af fondens størrelse.  

Derudover er der flere af forklaringerne, der går igen fra de mindre organisationer i samme kategori, hvor 

der er flere der giver udtryk for at, regnskabsmodellen i sin fulde udstrækning ikke passer så godt til deres 

aktiviteter, og at det ikke giver værdi i forhold til de regnskaber, som de aflægger.  

Der er også enkelte organisationer, der har svaret, at de ikke har været opmærksomme på modellens 

eksistens.  

Derudover er bestyrelse og ledelsen vant til at se en anden opstillingsform, hvorfor det blot vil skabe mere 

forvirring for dem som læsere at skulle vænne sig til en ny opstilling.  

Ligesom det var tilfældet med de mindre organisationer, viser ovenstående, at det er meget få 

organisationer i denne kategori, der finder modellen brugbar i forhold til den måde de opstiller deres 

regnskaber på. Årsagen til dette skal findes i forklaringen fra en af de mindre organisationer, som har givet 

udtryk for at der bliver foretaget en særlig regnskabsopstilling til kirkelige organisationer, som deres revisor 

opstiller regnskabet efter.  
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3.3.2.2 Humanitære/rettigheds organisationer  

Det fremgår af skema 9, at 36 % af de humanitære/rettigheds organisationer har svaret ja til, at de benytter 

sig af eksempelregnskabet. For den samlede population af de større organisationer af denne type benytter 

29 % sig af eksempelregnskabet. Det er markant højere end de 5 % af de mindre organisationer i samme 

kategori, som benytter sig af det.  

Flere af de organisationer, som ikke benytter sig af eksempelregnskabet, er kommet med uddybende 

forklaringer på, hvorfor de ikke benytter det. 

Enkelte organisationer forklarer, at de ikke tidligere har vurderet det relevant at skifte regnskabsmodel, 

men de vil revurdere om det administrativt og opstillingsmæssigt vil give dem nogle fordele fremadrettet, 

særligt i forhold til at kunne sammenligne med de andre organisationer på tværs.  

Andre forklarer at deres regnskab er bygget op om mange af de samme elementer, som ISOBROs model, og 

de arbejder sig henimod at få det implementeret fuldt ud.  

Ligesom det har været tilfældet med både de mindre organisationer, og de større religiøse organisationer 

er der enkelte af organisationerne, som har svaret, at de ikke benytter modellen, fordi de ikke har kendskab 

til den. Derudover giver de udtryk for, at det ligeledes handler om at have ressourcer til at sætte sig ind i 

modellen.  

Enkelte organisationer synes, at den er for standard og komprimeret, fordi den blandt andet ikke tager 

højde for bevægelser i øremærkede midler.  

Derudover oplever organisationerne, at der ikke er tilstrækkelig vejledning i fordeling af omkostningerne ud 

på de seks aktiviteter, som ISOBRO har lagt op til, at der skal foretages fordeling ud på.  

En enkelt organisation giver samtidig udtryk for, at kriteriet omkring indregning af indtægterne efter 

forbrug kan være svært at implementere i praksis, når organisationerne også har eksterne 

implementerende partnere i andre dele af verden. Dette gør sig gældende for flere af de større 

humanitære/rettigheds organisationer, som arbejder ved verdens brændpunkter, og derfor er afhængige af 

samarbejdet med eksterne partnere. 

Ovenstående viser, at flere af organisationerne i denne kategori vil se på en eventuel implementering af 

eksempelregnskabet, som regnskabsopstilling, hvis det giver dem nogle fordele, herunder mere 

sammenlignelighed med de andre organisationer. 

Men det viser også, at der er nogle indregningsmæssige udfordringer, herunder særligt vejledning til 

fordeling af omkostningerne, som afholder organisationerne fra at gøre brug af regnskabsmodellen. 
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3.3.2.3 Miljø/dyrerettigheds organisationer 

Blandt de større miljø/dyrerettighedsorganisationer er der to ud af syv organisationer, der har svaret ja til 

at de benytter sig af eksempelregnskabet, dette udgør 29 %.  

For den samlede population for denne kategori af større organisation er det 20 %, der benytter 

eksempelregnskabet, fordi forundersøgelsen ikke har vist at der er flere end dem, som har svaret på 

spørgeskemaet, der gør brug af modellen.  

Dette er markant højere end de mindre organisationer, hvor ingen opstiller regnskabet efter 

eksempelregnskabet, hvilket skyldes at de bruger ekstern assistance til opstilling af regnskabet, samt fordi 

de ikke har haft kendskab til modellen.  

Det samme gør sig gældende for flere af de større organisationer, som derudover har givet udtryk for, at de 

ikke kan se grund til at ændre deres regnskabsopstilling, når de følger loven.  

Blandt de større organisationer, som ikke har kendskab til modellen, giver de dog udtryk for at de meget 

gerne vil have kendskab til den, og spørger blandt andet indtil om der afholdes kurser eller lignende. 

Der er dog også nogle forklaringer, som adskiller sig fra de mindre organisationers svar. 

En enkelt organisation har givet udtryk for, at de gerne vil begynde at bruge den, og at de derfor vil 

begynde at undersøge hvad det vil kræve af omstilling.  

En anden organisation giver udtryk for, at de ikke vil gøre brug af modellen, fordi de ikke er enige i at 

administrationsomkostningerne skal beregnes som en procentdel af indtægterne, hvilket flere andre 

organisationer var enige i til møderne med ISOBRO. Da de derudover havde opstillet et regnskab, som 

passede bedre til deres økonomistyring, har de ikke set nogen grund til at bruge eksempelregnskabet.  

Ligesom det var tilfældet ved de humanitære/rettigheds organisationer, ser ovenstående ud til, at flere 

bevæger sig hen imod eksempelregnskabet, mens nogle af princip ikke vil gøre brug af det, fordi der er 

nogle indregningsmæssige eller beregningsmæssige forhold, som de ikke er enige i. Det er en tendens, som 

adskiller sig fra de mindre organisationer.  

3.3.2.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Blandt disse organisationer har 58 % svaret ja til, at de bruger eksempelregnskabet, jf. skema 9. 

For alle de større organisationer i denne kategori bruger 52 % eksempelregnskabet.  

Dette er markant højere end for de mindre organisationer, hvor kun en enkelt organisation, svarende til 4 

% gør brug af modellen.  

Forklaringerne fra de mindre organisationer er, at de lader deres revisor opstille regnskabet, grundet 
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begrænsede ressourcer i organisationerne. Derudover har mange ikke kendskab til eksempelregnskabets 

eksistens.  

Nogle af de samme forklaringer går igen blandt de større sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisationer.  

En organisation giver udtryk for, at de er en lille NGO med begrænsede administrative ressourcer, 

derudover har de i ISOBROs økonomichefsnetværk hørt at flere andre organisationer har brugt en 

fuldtidsstilling i en måned på at opstille regnskabet. Den tid og de ressourcer har organisationen ikke, og 

derfor har det ikke været muligt for dem, at implementere eksempelregnskabet.  

Flere organisationer giver udtryk for, at de har deres egen opstilling, som passer til deres aktiviteter, som er 

en forklaring, der også går på tværs af flere af de andre kategorier.  

Enkelte organisationer bruger det delvist, da de synes at den fulde version er meget omfattende.  

En anden organisation vurderede, at modellen kom for langt væk fra årsregnskabsloven, og derfor benytter 

de en mellemløsning med det bedste fra eksempelregnskabet og det bedste fra årsregnskabsloven.  

En organisation benytter af princip ikke eksempelregnskabet, da der ikke er kommet nogen endelig 

definition på administrationsomkostninger. Dog flugter alle deres kriterier for indtægtsføring med dem som 

bliver benyttet i eksempelregnskabet. De synes det ser ud til, at der er gået inflation i fordelingsnøglerne 

for at få den lavest mulige administrationsprocent, da der er nogle der ved overgangen til den nye 

regnskabsopstilling har udvist markant fald i administrationsprocenten. 

Dette er en meget interessant pointe, da der netop skulle være mere sammenlignelighed i 

administrationsomkostninger og administrationsprocent ved brugen af regnskabsmodellen, så hvis nogle 

organisationer ”udnytter” den nye opstilling til at kunne fremvise en lavere administrationsprocent, så 

ødelægger det formålet med arbejdet med eksempelregnskabet.  

3.3.2.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse af forankringen af eksempelregnskabet viser, at 32 % af de organisationer, der har 

besvaret undersøgelsen, benytter sig af eksempelregnskabet, mens det gør sig gældende for 30 % for hele 

populationen af større organisationer. 

Mange af forklaringerne på, hvorfor organisationerne ikke benytter sig af eksempelregnskabet, er de 

samme, som de mindre organisationer er kommet med ved besvarelsen af dette spørgsmål.  

Særligt, at organisationerne benytter sig af ekstern assistance ved opstilling af deres regnskab, men også at 

de ikke har ressourcerne til at omlægge deres systemer, eller at de mangler kendskab til modellen.  

Men de større organisationer adskiller sig fra de mindre organisationer, da flere af dem af princip ikke 
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benytter modellen, hvis der er nogle indregningsmæssige eller begrebsmæssige forhold, som de er uenige i.  

Det er en tendens, der er meget tydelig på tværs af kategorierne, hvor flere organisationer giver udtryk for 

at de ikke er enige i beregningen af administrationsprocenten, eller de mangler en endelig definition på 

administrationsomkostninger. Derudover efterspørger organisationerne også en bedre vejledning til 

fordeling af omkostningerne.  

 Beregning af administrationsprocent, indregning af pro bono donationer og fordeling af 

omkostninger 

I denne del af analysen vil der blive taget udgangspunkt i anden del af spørgeskemaet, som handler om 

administrationsprocenten, samt indregning af pro bono donationer og fordeling af 

administrationsomkostninger. Det første spørgsmål lyder som følger:  

Opgør I administrationsprocent i jeres årsregnskab?  

3.3.3.1 Beregning af administrationsprocent 

Alle organisationerne som har besvaret spørgeskemaet har svaret på, hvorvidt de beregner 

administrationsprocent, deres svar fremgår af nedenstående skema.  

Kategorier af organisationer Hvor mange 

har svaret? 

Hvor mange beregner 

administrationsprocent? 

Procent 

Religiøse  7 0 0 % 

Humanitære/rettigheder 11 10 91 % 

Miljø/dyrerettigheder 7 3 43 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende  14 11 79 % 

I alt 39 24 62 % 

Skema 10 – Andel af større organisationer, der beregner administrationsprocent. Kilde: Egen tilvirkning 
 

Hele 62 % af de større organisationer, som har svaret på undersøgelsen har angivet, at de beregner en 

administrationsprocent. Dette er til trods for at kun omkring 33 % benytter sig af eksempelregnskabet, 

dermed er der noget der tyder på, at organisationerne gerne beregner og offentliggør en 

administrationsprocent. Men fordi de ikke er helt tilfredse med eksempelregnskabet, eller fordi det er for 

tidskrævende at omstille sig til brugen af det, så gør de ikke brug af eksempelregnskabet.  

I forundersøgelsen af alle regnskaberne, er der fundet opgjorte administrationsprocenter i 39 af de 72 

regnskaber svarende til 54 %, hvilket er tæt på samme andel, som ovenfor i skemaet.  

Denne store andel af organisationer, der beregner en administrationsprocent kan være en konsekvens af, 

at de større organisationer har stor bevågenhed i medierne, og at der i højere grad bliver holdt øje med, 
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hvad de bruger deres penge til. Selvfølgelig skal de mindre organisationer også kunne redegøre for, 

hvordan de bruger deres penge, men i pressen virker det helt tydeligt, at det er de store organisationer, 

som har det største fokus, hvilket er naturligt, når det er her der er de fleste midler.   

Skema 10 viser samme tendens, som kom frem ved undersøgelsen af de mindre organisationer i skema 5, 

hvor det også var de humanitære/rettigheds organisationer og de 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, som havde den største andel i at beregne 

administrationsprocenter.  

Årsagen til dette kan være, at disse to kategorier af organisationer er de, som er i størst konkurrence med 

hinanden om midlerne, men samtidig også fordi disse har størst fokus fra pressen i forhold til, hvad 

pengene bliver brugt til.  

Særligt de organisationer med international forankring, eller de organisationer hvor formålene ikke kun er i 

Danmark, virker det som om, at der er en mistillid til, at pengene blot lander i et stort sort hul og ikke går til 

det formål, som de skal. 

Tendenserne for de forskellige kategorier, som viser sig i skema 10, vil blive gennemgået nedenfor.  

3.3.3.1.1 Religiøse organisationer 

Blandt de større religiøse organisationer beregner ingen af de organisationer, som har besvaret 

spørgeskemaundersøgelsen en administrationsprocent, mens det gør sig gældende for to organisationer, 

når der ses på hele populationen. 

Disse to organisationer svarer til ca. 15 %, fordi den samlede population er på 13 organisationer i denne 

kategori. De beregnede administrationsprocenter i denne kategori ligger i mellem 3-11 %, hvilket er et 

forholdsvist stort spænd, men da det kun er baseret på to organisationer, er det ikke noget der kan 

konkluderes noget ud fra. For de mindre organisationer i samme kategori er administrationsprocenterne 

mellem 5-10 %, der er derfor ikke væsentlig forskel på procentsatserne. 

Flere af de organisationer, som har deltaget i undersøgelsen, er kommet med uddybende forklaringer på, 

hvorfor de ikke foretager denne beregning.  

Nogle af organisationerne giver udtryk for at, det ikke er så relevant for deres organisationer, fordi 

indsamlingsdelen ikke fylder så meget i deres aktiviteter. Derudover giver de udtryk for, at 

administrationsprocenten er svær at opgøre, fordi det ikke er nemt at finde ud, hvad der skal være indgå og 

hvad der ikke skal indgå.  

En enkelt af organisationerne giver derudover udtryk for, at en beregning af administrationsprocenten 

alligevel ikke giver nogen værdi, fordi organisationerne kan få administrationsprocenten til at blive det de 
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gerne vil have den skal være, ved at foretage centrale og decentrale fordelinger af omkostningerne. 

Organisationen oplever at det er et medieskabt behov, hvor organisationerne føler at de skal retfærdiggøre 

at pengene bliver brugt til det de skal, da de ellers vil ende på forsiden. Men denne ekstra kontrol skaber 

ifølge organisationen i høj grad et endnu større behov for ressourcer til administration, fordi der skal 

bruges mere tid på at administrere donationerne, hvilket vil gøre administrationsprocenten endnu højere.  

Denne argumentation falder helt i tråd med manglen på mere klare retningslinjer, som flere organisationer 

giver udtryk for, at de mangler førend de vil gøre brug af eksempelregnskabet. Det tyder på, at der er 

blevet givet for mange muligheder ved fordeling af omkostningerne, som gør at det er op til den enkelte 

organisation selv at afgøre, hvad der skal indregnes i de forskellige kategorier.  

Andre organisationer i flere af de andre kategorier har også givet udtryk for, at der kan skabes den 

administrationsprocent, som man som organisation ønsker at vise frem, fordi man blot kan fordele 

omkostningerne anderledes. Organisationerne mangler med andre ord et mere fælles ståsted for, hvordan 

de skal foretage fordeling af deres omkostninger førend de bliver mere trygge i at gøre det. 

Det bliver lige nu ikke prioriteret at foretage beregning af administrationsprocenten, fordi der alligevel ikke 

bliver skabt mere sammenlignelighed på tværs, når organisationerne alligevel ikke fordeler omkostningerne 

ens. 

3.3.3.1.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Blandt de større humanitære/rettigheds organisationer beregner hele 91 % administrationsprocent, mens 

36 % har svaret, at de benytter sig af eksempelregnskabet, når de skal opstille regnskab.  

For hele populationen har jeg fundet en administrationsprocent i regnskaberne eller på hjemmesiderne for 

73 % af organisationerne, mens 27 % opstiller regnskab efter eksempelregnskabets model.  

Der er markant forskel på, hvor mange som beregner administrationsprocent blandt dem som har svaret på 

spørgeskemaet, og den samlede population. Dette kunne være et udtryk for, at de organisationer, som 

foretager beregning af administrationsprocenten har været mere engagerede i undersøgelsen.  

Dog er der også flere af dem som angiver i spørgeskemaet, at de foretager beregning af 

administrationsprocent, hvor jeg ikke har kunne finde denne, hverken i deres regnskab eller på deres 

hjemmeside. Det kunne derfor også være et udtryk for, at flere beregner administrationsprocenten, men 

kun bruger den internt i stedet for at offentliggøre den. 

Derudover viser ovenstående også, ligesom det var tilfældet for de mindre organisationer i samme 

kategori, at markant flere beregner administrationsprocent i forhold til, hvor mange der opstiller 

regnskabet efter eksempelregnskabet. Skema 10 viser, at over dobbelt så mange af de større 
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organisationer i denne kategori foretager denne beregning i forhold til de mindre organisationer, hvor det 

var 40 %, der opgjorde dette nøgletal, hvilket vises i skema 5.  

Årsagen skal findes i, at der generelt er et større fokus fra medierne, på de større organisationer end det er 

tilfældet ved de mindre organisationer. Hvis der f.eks. søges på administrationsprocent på internettet, er 

det de store organisationer som bliver nævnt først.  

Derudover er de større organisationerne i denne kategori, ligesom det er tilfældet med flere af de andre 

kategorier, i en skarp konkurrence om at tiltrække flest midler til opfyldelsen af deres formål. Hvis 

organisationerne viser, hvor mange penge der går til administration, kan bidragsyderne som udgangspunkt 

være trygge ved, at deres bidrag ikke går til gebyrer og administration, i stedet for at gå til formålet, og 

derved kan det give bidragsyderne større lyst til at støtte organisationen.  

De beregnede administrationsprocenter udgør for denne kategori mellem 3,3 % og 19 %, men halvdelen 

har en administrationsprocent på 5-7 %, hvilket er på niveau med de mindre organisationer, hvor 

procenterne er mellem 5-11 %.  

Langt størstedelen har svaret, at de beregner administrationsprocent, og den ene organisation som ikke har 

gjort det hidtil skriver, at det vil de begynde at gøre fremadrettet, fordi deres økonomi har ændret sig 

markant de senere år, derfor mener de først at det er relevant at foretage denne beregning nu.  

Derudover er der en anden organisation, som har angivet at de foretager beregningen både med og uden 

deres kommunikation & fundraising omkostninger. Årsagen til dette er dog ikke uddybet, men det viser at 

der er en usikkerhed om, hvad der egentlig skal tages med, når dette nøgletal bliver beregnet. Det kan også 

skyldes, at organisationen blot vil have et overblik over, hvor meget disse aktiviteter egentlig betyder for 

nøgletallet.  

Flere organisationer benytter også administrationsprocenten til selv at foretage en sammenligning med 

andre organisationer internt, så de, som organisation kan finde ud af, om deres procent ligger nogenlunde 

på niveau med de andre organisationer. Dette bliver taget med et gran salt, når de godt ved, at 

beregningen ikke bliver foretaget ens alle steder, men de synes alligevel, at det kan være et godt 

pejlemærke. 

Denne forklaring viser desværre, at organisationerne ovenfor har ret i, at organisationerne kan få deres 

administrationsprocent til at blive det de gerne vil have den til, for hvad gør organisationerne, hvis de 

finder ud af, at deres administrationsprocenter er helt anderledes end de andre? 

3.3.3.1.3 Miljø/dyrerettigheds organisationer  

Skema 10 viser, at blandt miljø/dyrerettighedsorganisationerne har 43 % svaret, at de beregner 

administrationsprocent, når de skal opstille deres regnskab, mens 29 % har svaret at de benytter sig af 
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eksempelregnskabet, hvilket fremgår af skema 9. 

Derfor gælder samme tendens som den der er set blandt de andre større organisationer, at der er en stor 

andel af organisationerne, der beregner administrationsprocent, mens en mindre del af dem benytter 

eksempelregnskabet i sin fulde form, når de skal opstille regnskabet.  

Procenterne er ikke meget anderledes, hvis vi ser på hele populationen; her beregner 50 % 

administrationsprocent, mens 20 % gør brug af eksempelregnskabet, når de skal opstille deres regnskab.  

De offentliggjorte administrationsprocenter for denne kategori er mellem 7-10 %, hvilket er lidt højere end 

for de mindre organisationer, hvor procenterne er mellem 5-6 %. Dette kan være udtryk for at der er flere 

omkostninger i at drive en større organisation, i forhold til en mindre organisation.  

Blandt de mindre organisationer beregnede 29 % administrationsprocent, mens ingen af de mindre 

organisationer benyttede eksempelregnskabet til opstilling af regnskabet.  

Dette understøtter igen, den tendens der har vist sig på tværs af kategorierne; at flere ressourcer betyder 

mere overskud til at benytte eksempelregnskabet, samt et større fokus på at beregne 

administrationsprocenten.  

Der er forskellige årsager til at organisationerne ikke beregner en administrationsprocent.  

En af organisationerne skriver, at de bruger det som et internt styringsværktøj, så de foretager 

beregningen, men den bliver ikke offentliggjort, og derfor har de svaret nej.  

Mens en anden organisation ikke har oplevet at have behov for at beregne dette nøgletal, og derfor har der 

ikke været nogen grund til det.  

Et par organisationer har svaret, at de ikke benytter sig af eksempelregnskabet, og har ikke besvaret 

spørgeskemaet. Ingen af dem har en offentligt tilgængelig beregnet administrationsprocent, den ene 

organisation uddyber dog, at de godt kunne tænke sig at tage eksempelregnskabet i brug, og derfor vil de 

gå i gang med at undersøge, hvad det vil kræve af omstilling for dem, derefter vil de også foretage 

beregning af administrationsprocenten.  

3.3.3.1.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Det fremgår af skema 10, at blandt de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer har 79 

% af de større organisationer svaret ja til at de foretager beregning af administrationsprocent, mens det 

fremgår af skema 9, at 58 % svarer at de benytter eksempelregnskabet, når de opstiller deres regnskab. 

For hele populationen ser det noget anderledes ud for beregningen af administrationsprocenten, da 

forundersøgelsen viser at 59 % af organisationerne beregner administrationsprocent.  

Andelen af organisationer, der bruger eksempelregnskabet, er tilsvarende lavere for den samlede 

population, hvor 52 % opstiller deres regnskab efter eksempelregnskabet.  



Side 57 af 128 
 

Noget tyder derfor på, at de organisationer, som ikke foretager beregning af administrationsprocenten ikke 

har fundet det relevant, at besvare spørgeskemaundersøgelsen, da forskellen mellem andelen af svarerne 

og den samlede population er så markant. Derudover har der været flere organisationer, der har angivet, at 

de beregner administrationsprocent uden at denne umiddelbart er offentlig tilgængelig. Det samme gjorde 

sig gældende for de større humanitære/rettigheds organisationer.  

I denne kategori er administrationsprocenterne mellem 2 % og 17 %, derfor har denne kategori den laveste 

offentliggjorte administrationsprocent. Ligesom det var tilfældet med de humanitære/rettigheds 

organisationer, er ca. halvdelen af procenterne dog omkring 5-8 %. De to grupper ligner derfor hinanden 

meget i forhold til administrationsprocenterne, både i forhold til det store spænd, men også i forhold til 

hvor de fleste af organisationernes procentsats er.  

For de mindre organisationer i denne kategori er administrationsprocenten mellem 8-10 %, og dermed er 

den noget lavere for de større organisationer end for de mindre i denne kategori. 

For flere af de andre større organisationskategorier, særligt de humanitære/rettigheds organisationerne er 

der en markant forskel imellem brugen af eksempelregnskabet og beregningen af 

administrationsprocenten, da 27 % benytter sig af eksempelregnskabet, mens 73 % beregner 

administrationsprocent. 

Den samme tendens fremgår ikke af tallene for denne kategori, hvor spændet er markant mindre, da 52 % 

benytter sig af eksempelregnskabet, mens 59 % beregner administrationsprocent.  

Årsagen til det mindre spænd skal findes i, at markant flere af de større 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer benytter sig af regnskabsmodellen, i forhold til 

de andre kategorier.  

Blandt de mindre sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer er det 42 % der beregner 

administrationsprocent, og 4 % der opstiller regnskabet efter eksempelregnskabet for hele populationen. 

Dermed er de mindre organisationer i denne kategori, også de som i størst omfang gør brug af 

eksempelregnskabet og blandt de som i størst omfang foretager beregning af administrationsprocenten.  

Der er kun enkelte af de organisationer, som har besvaret spørgeskemaet, som ikke foretager beregning af 

administrationsprocenten.  

En af organisationerne forklarer, at årsagen til at de ikke foretager beregningen skal findes i, at de ikke har 

ressourcer til at opstille regnskabet efter eksempelregnskabet, og derfor ikke beregner nøgletallene deri.  

En anden organisation har ikke hidtil vist nøgletal i deres årsrapport, men de har overvejet om de skal gøre 

det fremadrettet.  

En af organisationerne forklarer, at årsagen til at de ikke beregner administrationsprocent er, at der intet 
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fælles fodslag er, samtidig med at der er gået inflation i fordelingsnøglerne for at kunne vise lavere 

administrationsprocenter, og samtidig synes de at det er deres aktiviteter og ikke 

administrationsomkostningerne, der er det vigtige.  

Dermed er det de samme årsagsforklaringer, som går igen fra de andre kategorier af organisationer, hvor 

det er meget tydeligt, at der er fokus på at det skal skabe sammenlignelighed, hvis beregningen skal 

foretages.  

3.3.3.1.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse af de større organisationers beregning af administrationsprocenten viser, at 62 % af 

organisationerne har tilkendegivet, at de beregner administrationsprocent, mens det for hele populationen 

er 54 %. Dette er markant højere end for de mindre organisationer, hvor 26 % af hele populationen 

beregner administrationsprocent.  

Forklaringen skal findes i, at der er større fokus på de større organisationer i medierne, men også fordi 

organisationerne har flere ressourcer til at foretage denne beregning.  

Analysen viser også, at der er meget stor forskel på, hvilke organisationer, der foretager beregningen af 

administrationsprocenten, hvor de humanitære/rettigheds organisationer og de 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, er dem som i højst grad foretager 

beregningen af administrationsprocenten. Disse kategorier indeholder nogle meget store organisationer, 

som i højere grad har mulighed for og ressourcer til, at følge eksempelregnskabet og foretage beregningen 

af administrationsprocenten.  

Forklaringerne på, hvorfor organisationerne ikke foretager beregning af administrationsprocenten, er de 

samme som for de mindre organisationer, herunder at der ikke er ressourcer til det, samt at de ikke oplever 

at det er efterspurgt.  

Men de større organisationer har også i høj grad fokus på, at der ikke er noget fælles fodslag for 

beregningen af administrationsprocenten, og derfor vil de ikke foretage beregningen.  

Derudover giver flere organisationer udtryk for at organisationerne alligevel kan få 

administrationsprocenten til at blive, det som de gerne vil have den til, og derfor synes de ikke det giver 

nogen værdi at foretage beregningen. De fleste af administrationsprocenterne er da også i mellem 5-10 % 

for de større organisationer. 

3.3.3.2 Indregning af pro bono donationer/Gift-in-kind i årsregnskabet 

Det andet spørgsmål i spørgeskemaets del om administrationsprocent handler om, hvorvidt 

organisationerne foretager indregning af pro bono/gift-in-kind donationer i deres regnskaber.  

Spørgsmålet lyder som følger:  
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Indgår jeres pro bono donationer, som en del af beregningen af jeres administrationsprocent? 

Indregning af pro bono donationer i regnskabet er interessant for beregningen af 

administrationsprocenten, fordi hvis de ikke indregnes, så vil administrationsprocenten som udgangspunkt 

blive mindre end, hvis de bliver indregnet, hvis det er administrationsomkostninger, der bliver modtaget 

donationer for. Organisationernes svar på spørgsmålet fremgår af nedenstående skema. 

Kategorier af organisationer Hvor mange 

har svaret?  

Hvor mange indregner pro 

bono donationer? 

Procent 

Religiøse  6 0 0 % 

Humanitære/rettigheder 10 3 30 % 

Miljø/dyrerettigheder 5 0 0 % 

Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 10 1 10 % 

I alt 33 4 12 % 

Skema 11 – Større organisationers indregning af pro bono donationer. Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående skema, er der meget stor forskel på, hvorvidt de forskellige kategorier af 

organisationer indregner pro bono donationer i deres regnskaber.  

Kun seks organisationer har ikke svaret på dette spørgsmål, mens det gjorde sig gældende for lige under 

halvdelen af de mindre organisationer.  

Årsagen til dette er, at markant flere af de større organisationer foretager beregning af 

administrationsprocenten end de mindre organisationer, hvilket har gjort det mere relevant for de større 

organisationer at svare på. 

Selvom markant flere af de større organisationer har svaret på spørgsmålet, er det kun 12 % af disse som 

indregner pro bono donationer, mens det gør sig gældende for 10 % af de mindre organisationer. Det 

betyder at forskellen i indregningen af pro bono donationer ikke markant forskellig på tværs af 

størrelserne.  

En del af organisationerne har valgt at komme med uddybende forklaringer på, hvorfor de ikke indregner 

disse typer af donationer i deres regnskaber, og de vil blive gennemgået nedenfor.  

3.3.3.2.1 Religiøse organisationer  

Af skema 11 fremgår det, at ingen af organisationerne, som har svaret på spørgsmålet, foretager indregning 

af pro bono donationer i deres administrationsprocent. Dette skal ses i sammenhæng med, at ingen af 

organisationerne foretager beregningen af administrationsprocenten, hvilket fremgår af skema 10.  



Side 60 af 128 
 

To af de seks organisationer er kommet med uddybende forklaringer til deres svar.  

En af organisationerne giver udtryk for, at hvis de beregnede en administrationsprocent, så ville disse typer 

af donationer indgå, som en del af beregningen. Derfor indregner de faktisk pro bono donationerne i deres 

regnskab, men fordi de ikke foretager beregning af administrationsprocenten, har de svaret nej.  

Den anden organisation har ikke nogen pro bono donationer, og derfor vil der ikke være noget at indregne. 

Ovenstående svar er meget på linje med de svar, som kom fra de mindre organisationer i samme kategori, 

hvor ingen indregner pro bono donationer i deres administrationsprocent.  

Forklaringen er både, at det er meget begrænset hvor mange af organisationerne, der foretager beregning 

af administrationsprocenten, men samtidig tyder organisationernes svar på, at det er meget begrænset 

hvor mange pro bono donationer, de religiøse organisationer får.  

3.3.3.2.2 Humanitære/rettigheds organisationer  

Tallene i skema 11 viser, at 30 % af de humanitære/rettigheds organisationer indregner pro bono 

donationer i deres administrationsprocent. I blandt de religiøse organisationer var der stor sammenhæng 

mellem beregning af administrationsprocent og indregning af pro bono donationer, men det samme er ikke 

tilfældet for denne kategori af organisationer, da 91 % af organisationerne har svaret at de foretager 

beregning af administrationsprocent, jf. skema 10. Der er derfor en meget stor del af organisationerne, som 

foretager beregning af administrationsprocent, men som ikke indregner pro bono donationer i denne.  

Fem af organisationerne, som har svaret nej, er kommet med uddybende forklaringer til deres svar.  

Flere af organisationerne giver udtryk for at de ikke modtager pro bono donationer eller at de modtager 

dem i så begrænset omfang, at det ikke er relevant at indregne dem i regnskabet. 

En organisation har givet udtryk for, at de af princip ikke vil indregne disse donationer i deres regnskab, 

fordi det kræver en subjektiv værdiansættelse.  

Pro bono donationer skal imidlertid opgøres objektivt og helst til markedsværdi, hvis dette kan lade sig 

gøre, men skal kunne understøttes af underliggende dokumentation evt. fra leverandøren. 

Det vil sige, at hvis organisationen mener, at de kun vil kunne opgøre donationerne subjektivt, så er det 

korrekt ikke at indregne dem.  

En organisation har svaret på ja og nej til dette spørgsmål, fordi de indregner pro bono donationerne i 

regnskabet i det omfang, hvor det er relevant for deres formål.  

Af det svar tyder det på, at hvis det er rent administrativ pro bono donationer de får, så vil en sådan 

donation ikke blive indregnet i regnskabet. Det kan i praksis betyde, at administrationsprocenten bliver for 
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lav, hvis ikke pro bono donationer på f.eks. konsulenter eller lign. bliver indregnet, da det vil gøre de 

administrative omkostninger mindre. 

Ovenstående forklaringer er meget lig de forklaringer, som de mindre organisationer kom med, særligt 

omkring det begrænsede omfang af donationer af disse typer.  

Markant flere af de større organisationer foretager indregning af pro bono donationerne end det er 

tilfældet for de mindre organisationer, hvor 17 % indregner pro bono donationer, jf. skema 6. 

Dette kan ses i sammenhæng med, at markant flere foretager beregning af administrationsprocent blandt 

de større organisationer.  

3.3.3.2.3 Miljø/dyrerettigheds organisationer 

Ingen af de organisationer, som har svaret på undersøgelsen indregner pro bono donationer i deres 

administrationsprocent, det fremgår af skema 11, det er på trods af at flere af organisationerne beregner 

administrationsprocent. Flere af organisationerne, som har svaret nej, er kommet uddybende forklaringer.  

Organisationerne giver udtryk for, at de ikke modtager væsentlige pro bono donationer på deres 

administrationsomkostninger, og deres regnskab indeholder kun de pengemæssige transaktioner, hvilket 

udelader pro bono donationerne.  

Da ingen af organisationerne indregner pro bono donationer i deres regnskaber, vil det som udgangspunkt 

skabe en større sammenlignelighed på tværs af organisationerne i denne kategori, hvilket er i modsætning 

til flere af de andre kategorier, hvor der har været stor forskel på, hvorvidt denne type donationer bliver 

indregnet.  

3.3.3.2.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

En enkelt organisation af de ti, som har svaret på dette spørgsmål, indregner pro bono donationer i deres 

administrationsprocent, svarende til 10 %, jf. skema 11. Dette er markant mindre end de 79 %, som 

foretager beregning af administrationsprocenten. 

Årsagen til at der ikke indregnes pro bono donationer er, at de fleste af organisationerne ikke modtager pro 

bono donationer.  

Enkelte organisationer angiver, at hvis de opnår rabatter, så indregner de omkostningen med rabatten, 

hvilket også er den korrekte måde at gøre det på, hvis der ikke er tale om en pro bono donation. 

En anden organisation har angivet, at de ikke får oplyst hvad prisen ville have været, hvis de ikke fik rabat, 

derfor indregner de det ikke, fordi de ikke kender rabattens størrelse.  

I dette tilfælde er det også korrekt ikke at indregne pro bono, fordi man ikke kan opgøre værdien af 

donationen.  
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En enkelt donation angiver, at de ikke indregner pro bono donationer i administrationsprocenten, fordi de 

opgør denne som en andel af udgifterne.  

Andelen af større og mindre organisationer i denne kategori, der indregner pro bono donationer i deres 

administrationsprocent er næsten ens, da det gør sig gældende for 14 % af de mindre organisationer, der 

har svaret på spørgeskemaet. Forklaringerne er også de samme, hvor størstedelen af organisationerne har 

angivet at de slet ikke modtager pro bono donationer.  

3.3.3.2.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Ovenstående analyse af indregningen af pro bono donationer viser, at indregning af pro bono donationerne 

ikke er særligt udbredt blandt de større organisationer, da kun 12 % af de organisationer, som har svaret på 

spørgeskemaet, har givet udtryk for at disse donationer indregnes. Det gør sig kun gældende for de 

humanitære/rettigheds organisationer og en enkelt sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisation, hvilket er præcis samme tendens som gjorde sig gældende for de mindre organisationer.  

Særligt i gruppen humanitære/rettigheds organisationer er der splittelse, i forhold til om organisationerne 

indregner pro bono donationerne.  

Og netop derfor er disse donationer taget med i specialet, for at skabe et fokus på, at de kan have en stor 

betydning for skævvridningen af beregningen af dette nøgletal, som i forvejen kan være svært ar skabe et 

ensartet beregningsgrundlag for.  

Da en stor del af organisationerne ikke indregner pro bono donationer i deres administrationsprocenter, 

gør det dog skævvridningen mindre, hvis det er et udtryk for at organisationerne ikke modtager denne type 

af donationer, hvilket det godt kunne tyde på ud fra de uddybende svar. 

I de uddybende svar, som organisationerne er kommet med, er der meget stor forskel på, hvorvidt 

organisationerne overhovedet modtager pro bono donationer. Flere af kategorierne giver udtryk for slet 

ikke at modtage pro bono donationer, eller at de kun modtager dem i meget begrænset omfang, det gør sig 

særligt gældende for de religiøse organisationer og miljø/dyrerettigheds organisationerne. 

Analysen viser dog også, at der er usikkerhed omkring pro bono donationer, hvor flere organisationer giver 

udtryk for at de ikke ved, hvilken betydning de har for administrationsprocenten, og enkelte ved ikke om de 

indregner dem eller ej.  

3.3.3.3 Fordeling af administrationsomkostningerne 

Det sidste spørgsmål i spørgeskemaet handler om, hvilke principper organisationerne benytter til fordeling 

af deres administrationsomkostninger. Spørgsmålet kan ses nedenfor. 
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Der er blot fem af organisationerne, som generelt har svaret på mit spørgeskema, som ikke har svaret på 

dette spørgsmål. Svarene fordeler sig som vist i skema 12 nedenfor.  

Kategorier af 

organisationer 

Hvor 

mange 

har 

svaret?  

Benytter 

fordelings

nøgle 

Benytter 

time-

registrering 

Benytter 

ingen 

allokering 

Benytter 

en kombi-

nation  

Benytter 

Andet  

Religiøse  5 1 0 1 1 2 

Humanitære/ 

rettigheder 

11 2 1 1 7 0 

Miljø/dyrerettigheder 5 2 0 2 1 0 

Sygdomsforebyggende/ 

sundhedsfremmende 

13 6 0 0 4 3 

I alt 34 11 1 4 13 5 

Skema 12 – De større organisationers fordeling af administrationsomkostningerne. Kilde: Egen tilvirkning 

Det fremgår af ovenstående skema, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige kategorier af 

organisationer fordeler deres omkostninger.   

Blandt de mindre organisationer var det ”Ingen allokering”, der var den mest anvendte metode, men det 

fremgår af ovenstående skema, at ”Fordelingsnøgle” og ”En kombination af principperne”, der er mest 

anvendt blandt de større organisationer. 

3.3.3.3.1 Religiøse organisationer 

Fem af de syv organisationer der har deltaget i undersøgelsen, har svaret på spørgsmålet omkring fordeling 

af administrationsomkostninger. 
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Det fremgår af skema 12 ovenfor, at de større organisationer gør brug af et bredt udvalg af de forskellige 

fordelingsprincipper. En organisation benytter sig af fordelingsnøgle, en anden organisation benytter sig af 

en kombination af principperne, en tredje foretager ingen allokering og to organisationer har svaret, at de 

benytter et andet fordelingsprincip end de muligheder, der er angivet.  

En af de organisationer, som har angivet at de foretager fordeling efter et andet end de nævnte principper, 

uddyber dette med, at det skyldes at de ikke er enige i de eksempler, der er angivet i spørgsmålsteksten. 

De mener ikke, at husleje og konsulentydelser nødvendigvis er administrationsomkostninger.  

De har en administrationsafdeling og de omkostninger, der vedrører denne afdeling bliver ført som 

administrative omkostninger, mens omkostninger der vedrører afdelingerne føres på de relevante 

afdelinger, uanset om det er indtægtsskabende eller ej.  

Betragtningen om, at konsulentydelser og husleje langt fra altid er administrative omkostninger, er korrekt, 

fordi begge dele både kan være en administrativ omkostning, men de kan også være relateret til aktiviteter. 

Dette er hvis organisationen f.eks. har genbrugsbutikker eller andre lokaler, som vedrører aktiviteten og 

ikke administration, samt hvis de anvender konsulenter til hjælp med ting relateret til deres formål og ikke 

administrative formål. Men i mange tilfælde vil husleje og konsulentydelser være 

administrationsomkostninger, medmindre organisationen benytter sig af fordelingsnøgleprincippet, hvor 

huslejeomkostningen fordeles på m2 efter, hvilken funktion personalet har.  

Årsagen til at disse blev nævnt som eksempler på administrationsomkostninger er, at de i andre 

virksomheder oftest vil være lagt som administrationsomkostninger.  

Den sidste organisation har givet udtryk for, at de fordeler omkostningerne ud på projekterne, hvor det er 

muligt.  

Mønsteret i de større organisationers fordeling er anderledes end for de mindre religiøse organisationer, 

hvor halvdelen af organisationerne fordelte deres administrationsomkostninger efter det samme princip, 

idet de ikke foretager allokering af administrationsomkostningerne.  

Ovenstående kan forklares med færre ressourcer i de mindre organisationer, derfor har de ikke samme 

mulighed for at foretage fordeling af omkostningerne, som de større organisationer har.  
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3.3.3.3.2 Humanitære/rettigheds organisationer 

Alle organisationerne, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har svaret på spørgsmålet om, 

hvilket princip de fordeler deres omkostninger efter.  

Det fremgår af skema 12, at de større humanitære/rettigheds organisationer benytter sig af forskellige 

principper til fordeling af deres omkostninger, men langt størstedelen af organisationerne fordeler efter en 

kombination af principperne.  

Fordelingen ser ud som følger; to af organisationerne fordeler omkostningerne efter fordelingsnøgle, en 

organisation fordeler efter timeregistrering, en organisation foretager ingen allokering af omkostningerne, 

mens syv organisationer foretager fordeling ud fra en kombination af principperne.  

Tre af de syv organisationer, som har svaret at de foretager fordelingen efter en kombination af 

principperne, har yderligere uddybet at de benytter sig af en kombination af fordelingsnøgle og 

timeregistrering.  

En kombination af de forskellige metoder kan gøre det rigtigt svært at sammenligne på tværs for 

organisationerne, medmindre de bruger den samme kombination, hvilket er utopisk at tro, specielt fordi 

den helt ”rigtige” kombination er en subjektiv vurdering fra organisation til organisation ud fra deres 

aktiviteter og struktur. Men en kombination af de forskellige metoder kan også give et mere nuanceret, og 

for, organisationerne korrekt billede af omkostningerne, hvis de bruger f.eks. timeregistrering til fordeling 

af lønningerne, mens de bruger fordelingsnøgle til fordeling af husleje. 

Den ene organisation, som har angivet, at de på nuværende tidspunkt ikke foretager en allokering af 

omkostningerne vil ændre princip til fordeling ud fra timeregistrering, dette skal sikre at de følger de nye 

retningslinjer fra Danida (Danmarks Udviklingssamarbejde) i forbindelse med udarbejdelse af budgetter.  

Brugen af principperne i de større organisationer er markant anderledes end for de mindre organisationer i 

den samme kategori. I disse besvarelser er der flest organisationer, der ikke foretager nogen allokering af 

omkostningerne, mens ingen af organisationerne kombinerede principperne.   

Ligesom det var tilfældet for de religiøse organisationer, skal dette ses som et udtryk for flere ressourcer i 

de større organisationer.  

3.3.3.3.3 Miljø/dyrerettigheds organisationer 

Det fremgår af skema 12, at fem organisationer har svaret på, hvordan de fordeler deres 

administrationsomkostninger, dette er ud af syv organisationer, som har svaret på de andre spørgsmål i 

spørgeskemaet. Denne kategori af organisationer benytter sig ikke af lige så mange forskellige principper, 

som de religiøse og humanitære/rettigheds organisationer gør.   
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Fordelingen er som følger; to organisationer benytter sig af fordelingsnøgle, en organisation benytter en 

kombination af fordelingsprincipperne, og to af organisationerne foretager ingen allokering af 

administrationsomkostningerne.  

Ingen af organisationerne er kommet med yderligere kommentarer til deres fordeling af 

administrationsomkostningerne, så det er ikke muligt at vide, hvilke principper det er organisationerne 

kombinerer.  

Da ingen af de mindre organisationer, som har besvaret undersøgelsen, beregner administrationsprocent, 

og dermed ikke har svaret på spørgsmålet om fordelingen af administrationsomkostningerne, er det 

desværre ikke muligt at foretage en sammenligning, som det har været gjort for de andre kategorier.  

3.3.3.3.4 Sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer 

Der er kun en enkelt af de organisationer som har svaret på spørgeskemaet, som ikke har svaret på dette 

spørgsmål. Dermed er nedenstående analyse baseret på de 13 svar, som fremgår af skema 12.  

De sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer er de som har benyttet sig af færrest 

forskellige principper til fordeling af omkostningerne, sammen med miljø/dyrerettigheds organisationerne.  

Svarerne fordeler sig imellem tre principper, hvor næsten halvdelen af organisationerne gør brug af 

fordelingsnøgle, mens fire organisationer fordeler ud fra en kombination af principperne og tre 

organisationer har givet udtryk for at de benytter foretager fordeling ud fra et andet princip, end de 

principper, som er med i spørgeskemaet. 

En enkelt af organisationerne, som benytter sig af fordelingsnøgle, forklarer uddybende, at de foretager 

fordeling på timer, fordi de har ansatte med varierende timeantal, derfor er deres fordelingsnøgle timer pr. 

projekt.  

Derudover er der en organisation, som forklarer at løn for de administrative funktioner, overvejende bliver 

henført til administrationsomkostninger, men at direktørens løn bliver fordelt med en fast nøgle. 

To af de organisationer, som benytter en kombination af principperne, kombinerer fordelingsnøgle og 

timeregistrering. Dermed er der samme tendens, som er i blandt de humanitære/rettigheds organisationer, 

og de to kategorier har igennem hele analysen vist samme tendenser.  

De organisationer, der har angivet at bruge et andet princip end de muligheder, der er angivet i skemaet, er 

ligeledes kommet med uddybende forklaringer på, hvordan de fordeler omkostningerne.  

De angiver, at deres administrationsomkostninger er sammensat af deres afdelinger ”Økonomi- og 

administration” og ”Direktion”. Derudover fordeler de fællesomkostningerne 100 % ud på afdelingerne ud 
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fra lønsummen, fordi det er deres omkostningsdriver. Dermed benytter de et afdelingsspecifikt princip, 

som enkelte organisationer i nogle af de andre kategorier også har benyttet sig af. 

I de andre kategorier var der markant forskel på fordelingsmønsteret imellem de mindre og de større 

organisationer, men det har ikke været tilfældet med denne kategori af organisationer.  

Både de mindre organisationer og de større organisationer i denne kategori benytter i høj grad 

fordelingsnøgle, når de skal fordele deres administrationsomkostninger.  

Dette lignende mønster skyldes, at de mindre organisationer, som den eneste kategori ikke havde ingen 

allokering af omkostningerne, som det mest anvendte princip.  

3.3.3.3.5 Opsamling på tværs af kategorierne 

Det fremgår af skema 12 og analysen i de ovenstående afsnit, at de større organisationer ikke har samme 

tydelige mønster, som de mindre organisationer, som mest benytter sig af ingen allokering af 

omkostningerne eller et andet princip end de som er nævnt i spørgeskemaet.  

De fleste af de større organisationer benytter en kombination af principperne eller fordelingsnøgle, når de 

skal fordele omkostningerne. Der har vist sig en tendens på tværs af organisationerne, hvor flere af de 

organisationer som benytter en kombination af principperne, kombinerer fordelingsnøgle og 

timeregistrering.  

Det er kun for de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, at der ikke er stor forskel på 

tværs af størrelserne, i forhold til hvilket fordelingsprincip de bruger mest. Dette skyldes at de mindre 

organisationer i denne kategori var de eneste, som ikke havde ingen allokering, som det mest anvendte 

princip, men derimod fordelingsnøgleprincippet.  

Denne store brug af en kombination af principperne blandt de større organisationer kan være et udtryk for, 

at der er flere ressourcer blandt de større organisationer til at foretage disse fordelinger, men det kan også 

være et udtryk for at de større organisationer er mere komplekse, hvilket skaber et større behov for at 

fordele omkostningerne.  

Dette besværliggør dog også en ensretning i beregningen af administrationsprocenten, da der vil være 

mange fordelingsprincipper at tage højde for.  
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4 Konklusion 

Det er omkring 5 år siden, at eksempelregnskabet, som skulle skabe en fælles standard for beregning af 

administrationsprocenten, blev vedtaget af ISOBROs repræsentantskab. 

Eksempelregnskabet skulle skabe en ensretning i indregning af indtægter og omkostninger, samt opstilling 

af regnskabet, og herigennem vil der ske en ensretning af beregning af relevante nøgletal. 

Undersøgelsen i dette speciale har derfor taget udgangspunkt i, hvor stor forankringen af 

eksempelregnskabet er blandt ISOBROs medlemmer, her 5 år efter implementeringen, og hvordan det 

påvirker den ensretning af beregningen af administrationsprocenten, som var et af formålene med 

implementeringen.  

Eksempelregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A, 

det gælder særligt i forhold til definitioner, indregningskriterier, samt målemetoder, hvilket er angivet af 

ISOBRO i deres vejledning til eksempelregnskabet.  

Men når eksempelregnskabet sammenholdes med årsregnskabslovens krav til regnskabsklasse A, bliver det 

tydeligt, at det er et meget omfattende regnskab og flere af elementerne, særligt ledelsesberetning, 

pengestrømsopgørelse, og flere noter ikke er et krav efter årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A.  For flere af noterne er der tale om notekrav, som gælder for de større selskaber i 

regnskabsklasse C og D. Det er derfor et meget omfattende udgangspunkt, der er i eksempelregnskabet.  

For at forstå processen om udarbejdelsen af eksempelregnskabet er enkelte organisationer blevet stillet 

spørgsmål til deres oplevelse af processen.  

Skabelonen til regnskabsmodellen blev udarbejdet af ISOBRO og deres faglige rådgiver fra Deloitte.  

Organisationerne giver udtryk for at alle har haft mulighed for at komme med input til skabelonen, og at de 

generelt har været inddraget i processen. De er dog ikke helt enige om, hvorvidt de er blevet hørt i 

processen, og om hvorvidt eksempelregnskabet er blevet, som det var tiltænkt. 

Processen har været lang, og der har været mange forskellige holdninger, som har skulle sammenfattes i 

regnskabsmodellen. Administrationsprocenten og beregningen af denne er noget organisationerne har 

givet udtryk for, at der har været tunge diskussioner om undervejs.  

Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er sendt spørgsmål til 156 af ISOBROs medlemmer 

for at undersøge, om de benytter sig af eksempelregnskabet, og om de beregner administrationsprocent. 

Derudover er der foretaget en supplerende undersøgelse, hvor alle medlemmernes regnskaber er 

gennemgået, da dette kunne bruges til at underbygge analysen for den del af organisationerne, som ikke 

har svaret på spørgeskemaet.  
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Der er 48 organisationer, der ikke er sendt spørgeskema til, fordi det ikke har været muligt at finde et 

offentligt regnskab, heraf er 45 mindre organisationer og tre er større organisationer. 

Mindre organisationer er de organisationer med op til 20 ansatte i deres sekretariat i Danmark, mens større 

organisationer er de organisationer med over 20 ansatte.  

Disse undersøgelser har givet indblik i forankringen af eksempelregnskabet, som fortsat er meget 

begrænset, idet blot 24 organisationer benytter sig af regnskabsmodellen, hvilket svarer til ca. 15 % af dem 

som er forespurgt i undersøgelsen, mens det er ca. 12 % af alle ISOBROs medlemmer.  

Så selvom organisationerne har været inddraget i udarbejdelsen af eksempelregnskabet, er det ikke 

umiddelbart noget, der har fået dem til at benytte modellen.  

Analysen viser, at for de mindre organisationer er der blot to organisationer, der benytter sig af 

eksempelregnskabet, hvilket er 4 % af de 46 organisationer, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, 

mens det er ca. 2 % af de 84 organisationer, som udgør hele populationen af de mindre organisationer.  

Forankringen blandt de større organisationer er markant højere, da 22 af de større organisationer benytter 

sig af eksempelregnskabet, det svarer til 32 % af de 39 organisationer, der har svaret på 

spørgeskemaundersøgelsen, og det er ca. 17 % af de 72 organisationer, som udgør populationen af de 

større organisationer.  

Blandt forklaringerne for den manglende forankring blandt de mindre organisationerne har der været en 

klar tendens til, at de synes at eksempelregnskabet er for omfattende, og derfor gør de ikke brug af det, og 

derudover får mange af dem deres revisor til at opstille regnskabet, og de benytter deres egen 

standardopstilling.  

Forklaringerne for manglende forankring blandt de større organisationer viser i højere grad en tendens til, 

at de ikke benytter regnskabsmodellen, fordi de er uenige i principperne som modellen er bygget på, og 

samtidig efterspørger de mere tydelige retningslinjer, særligt omkring fordelingen af omkostningerne.  

Der har derudover vist sig en tendens på tværs, hvor flere, særligt de nye medlemsorganisationer, ikke 

kender til eksempelregnskabet.  

For at kunne besvare problemstillingen har det også været nødvendigt, at undersøge organisationernes 

beregning af administrationsprocenten.  

Undersøgelsen viser, at selvom forankringen af eksempelregnskabet er meget begrænset, så foretager 

organisationerne i højere grad beregning af dette nøgletal.  

61 organisationer på tværs af størrelserne foretager beregning af administrationsprocenten, hvilket svarer 

til 39 % af dem som er forespurgt i undersøgelsen, mens det er 30 % af alle ISOBROs medlemmer.  

Blandt de mindre organisationer er der 33 % af dem som har svaret på undersøgelsen, som har angivet at 
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de beregner administrationsprocent, mens det gør sig gældende for 26 % af hele den undersøgte 

population af mindre organisationer.  

Blandt de større organisationer er det markant højere, da 62 % af dem som har svaret på undersøgelsen, 

har angivet at de foretager beregningen, mens det gør sig gældende for 54 % af den samlede population af 

større organisationer. 

De fleste af organisationerne, både store og små, har administrationsprocenter mellem 5-10 %, men det 

der er en tendens til at de større organisationer har større spænd i deres administrationsprocenter, hvor 

der for flere kategorier er offentliggjort administrationsprocenter på helt ned til 2 % og helt op til 30 %.  

For alle kategorier, med undtagelse af miljø/dyrerettigheds organisationer, er der en tendens til at de 

større organisationer har lavere administrationsprocenter, end de mindre organisationer i samme kategori.  

Dette kan skyldes, at de større organisationer i højere grad foretager fordeling af deres omkostninger.  

Hvor forankringen af eksempelregnskabet er nogenlunde lige fordelt imellem de forskellige kategorier af 

organisationer, dog med flest sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, ser det helt 

anderledes ud med beregningen af administrationsprocenten.  

For både de mindre og de større organisationer er der markant flere humanitære/rettigheds og 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, der foretager beregningen i forhold til de 

andre kategorier. Dette skyldes formentligt, at der er et større fokus på denne type af organisationer i 

medierne, i forhold til hvordan de bruger deres penge. Enkelte organisationer har da også angivet, at det er 

deres opfattelse, at det er et medieskabt behov, at der skal foretages beregning af 

administrationsprocenten. 

Der har vist sig tendenser til, at organisationerne ikke beregner nøgletal, hvis det ikke er efterspurgt af 

bestyrelsen og ledelsen, og flere angiver også, at når de ikke benytter eksempelregnskabet, vil de ikke 

foretage beregningen, fordi der så ikke er et sammenligneligt grundlag.  

En anden ting, der kan påvirke størrelsen på organisationernes administrationsprocent, er pro bono 

donationer, da disse kan reducere administrationsomkostningerne, og dermed administrationsprocenten.  

Det er meget begrænset, hvor mange af organisationerne, der indregner pro bono donationer, for de 

mindre organisationer er det 10 % og for de større organisationer er det 12 %.  

I begge tilfælde er det kun de humanitære/rettigheds og de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende 

organisationer, der indregner disse donationer. I de mindre organisationer er det næsten ligeligt fordelt 

mellem de to kategorier, mens der for de større organisationer er 30 % af de humanitære/rettigheds 

organisationer der indregner, mens det gør sig gældende for 10 % af de 

sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende.  
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Disse to kategorier af organisationer har i hele analysen vist sig at ligne hinanden meget, både i forhold til 

brug af eksempelregnskabet, men også i andelen der beregner administrationsprocent.  

De andre kategorier af organisationer har angivet, at de kun modtager denne type af donationer i meget 

begrænset omfang, og derfor er det ikke relevant for dem, at indregne disse.   

Der har vist sig at være usikkerhed og misforståelser omkring pro bono donationers betydning for 

beregningen af administrationsprocenten, hvilket formentligt er et resultat af, at det ikke er reguleret 

direkte i dansk regnskabslovgivning, og derfor kan det være svært for organisationerne at forholde sig til 

dette.  

Da udbredelsen af pro bono donationer er så lille, vil det ikke umiddelbart have en skævvridende effekt på 

sammenligneligheden af nøgletallet, hvilket dog kun gør sig gældende, hvis det er fordi de andre 

organisationer faktisk ikke modtager disse donationer, og ikke blot fordi de undlader at indregne dem.  

Fordelingen af omkostningerne er ligeledes noget der har betydning for en ensartet beregning af 

administrationsprocenten, både i fordelingen i de seks omkostningskategorier, som ISOBRO har i deres 

eksempelregnskab, men også i forhold til hvilket fordelingsprincip, som omkostningerne fordeles efter.  

Der har vist sig nogle klare tendenser i fordelingen af omkostningerne imellem de mindre og de større 

organisationer. I blandt de mindre organisationer er der flest, som ikke foretager allokering af 

omkostningerne, hvilket kan være udtryk for færre ressourcer til at foretage allokering, men også mindre 

komplekse organisationer. Derimod benytter flest af de større organisationer en kombination af 

fordelingsprincipperne til fordeling af administrationsomkostningerne, hvoraf flere har angivet at de 

kombinerer fordelingsnøgle og timeregistrering.  

Derudover er der store forskelle i fordelingsprincipperne imellem de forskellige kategorier. Mange 

valgmuligheder i fordelingsprincipper giver dermed større mulighed for at organisationerne kan tilpasse 

fordelingen til deres organisation, men det gør det derimod sværere at skabe ensretning i beregningen af 

administrationsprocenter på tværs. 

Ud fra ovenstående er der meget der tyder på, at selvom der er forsøgt at skabe ensretning i beregningen 

af administrationsprocenten på tværs, så er der stadig mange forhold, som gør det svært.  

Selv hvis forankringen af eksempelregnskabet blev større ville det ikke nødvendigvis betyde større 

sammenlignelighed, da organisationerne har mange muligheder for at fordele omkostningerne forskelligt, 

samtidig med at det er meget i forskelligt, i hvilket omfang organisationerne modtager pro bono 

donationer.  

  



Side 72 af 128 
 

5 Perspektivering 

Da forundersøgelsen af organisationernes regnskaber viste en meget begrænset brug af 

eksempelregnskabet, valgte jeg at spørge organisationerne, hvad der skulle til, for at de i højere grad vil 

gøre brug af eksempelregnskabet, så der kunne skabes mere ensretning i regnskabsopstilling og beregning 

af nøgletal.  

Dette spørgsmål har 36 af de 85 organisationer, som har besvaret undersøgelsen, svaret på.  

Der er kommet flest svar fra de mindre organisationer, som udgør 22 af svarene, men det er også i de 

mindre organisationer, at forankringen er mindst. Fordelingen mellem kategorierne er rimeligt ligeligt 

fordelt, men med flest svar fra de religiøse organisationer, hvor forankringen er mindst.  

Organisationerne har nævnt flere forskellige ting, som skal ændres i modellen, hvis det skal være attraktivt 

for dem at gøre brug af denne. Der er nogle ting, som går igen på tværs af størrelser og kategorier, som vil 

blive gennemgået nedenfor. 

Der mangler kendskab til modellen, både blandt nyere medlemmer af ISOBRO, men også blandt 

organisationernes revisorer. Flere af organisationerne giver udtryk for at de først hører om modellen i 

forbindelse med undersøgelsen, og flere angiver, at de får deres revisor til at opstille regnskabet efter deres 

standardmodel.  

Det tyder derfor på, at der er behov for at blive skabt mere opmærksomhed omkring eksempelregnskabet, 

særligt hos nye medlemmer, det kunne f.eks. være en del af en ”velkomstpakke” fra ISOBRO. Der kunne 

også blive afholdt webinarer omkring eksempelregnskabet, så modellen kan blive gennemgået og 

organisationerne har mulighed for at stille spørgsmål. Der er direkte forespurgt til om, der afholdes kurser 

for at få øget kendskab til modellen iblandt svarene.  

Derudover vil det være en fordel at udbrede kendskabet til modellen hos organisationernes revisorer, så de 

kender modellen og kan opstille regnskabet efter denne, hvis organisationerne ønsker det, i stedet for 

deres egen standardopstilling.  

Der er også flere organisationer, som giver udtryk for, at de først ville gøre brug af eksempelregnskabet, 

hvis det bliver et krav, at det skal bruges til regnskabsopstillingen. Dette skyldes at en omstilling til brugen 

af modellen er tidskrævende for organisationerne, og hvis ikke alle bruger modellen, så er det ikke 

ressourcerne værd, da der ikke vil være skabt mere sammenlignelighed på tværs alligevel. Denne holdning 

har flere organisationer udtrykt, også i besvarelsen af de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet.  

ISOBRO har gjort brugen af modellen frivillig, fordi de vil lade det være op til organisationerne selv at 

vurdere, hvad der giver bedst mening for dem, når de opstiller regnskab. Men hvis der skal skabes en 

ensretning og best practice i branchen, så kunne dette hjælpes på vej af et krav om at følge modellen for de 
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organisationer, hvor det kan lade sig gøre at bruge modellen, hvilket trods alt er gældende for de fleste af 

medlemmerne.  

Der har derudover i analysen vist sig en meget tydelig opdeling imellem de mindre og de større 

organisationers holdning til brugen af eksempelregnskabet.  

Mange af de mindre organisationer mener, at eksempelregnskabet er for komplekst og omfattende i 

forhold til deres aktiviteter, dette bliver understreget af flere organisationer, som mener at det vil have 

behov for større omsætning for at gøre brug af eksempelregnskabet.  

Sammenholdelsen mellem eksempelregnskabet og et standard klasse A regnskab viste da også, at der 

umiddelbart er lidt forvirring om begrebsrammen, da eksempelregnskabet indeholder mange elementer, 

som er krav i de højere regnskabsklasser.  

Flere af de større organisationer har også givet udtryk for, at det er meget omfattende, mens andre større 

organisationer mener, at det er for standard og for komprimeret regnskab.  

Denne best practice model, som er forsøgt som en one size fits all, ser desværre ud til at den ikke omfavner 

så mange af medlemmerne, som håbet.  

Derfor kan der med fordel skeles til den byggeklods model, som blev indført i årsregnskabsloven i 2001, 

hvor der er forskellige krav til de forskellige størrelser af organisationer. Der kunne skabes en mindre 

omfattende version af eksempelregnskabet til de mindre organisationer, mens den nuværende version 

kunne tilpasses, så den passer til de større organisationer.  

Særligt noteoplysningerne kunne skæres ned til et minimum, og derefter kan man lade det være op til 

organisationerne selv, om de vil tilføje ekstra noter, som en service til deres regnskabslæsere, så det bliver 

en tilvalgsmodel, i stedet for en fravalgsmodel. Herved vil det fungere bedre som en best practice model, 

hvor organisationerne ikke kan være i tvivl om, hvad der er need-to-have og hvad der er nice-to-have, som 

en del af deres regnskab. På den måde vil organisationerne formentligt også opleve, at det er mindre 

omfattende og ressourcekrævende for dem, at skulle omstille regnskab og økonomisystem til 

eksempelregnskabsmodellen. 

Flere organisationer har desuden i undersøgelsen givet udtryk for, at de vil være mere tilbøjelige til at 

afsætte de ressourcer, som det kræver at foretage omstillingen, hvis eksempelregnskabet bliver en udbredt 

standard, så det tyder på, at der er en vilje til det, hvis det kan skabe mere sammenlignelighed på tværs.  

Analysen viste dog også, at der er mange forskellige måder, hvorpå organisationerne fordeler deres 

omkostninger, så der kan sættes spørgsmålstegn ved, om der vil blive skabt mere ensretning, hvis der 

kommer mere forankring af eksempelregnskabet.  

Og netop de mange muligheder for fordeling af omkostningerne er noget som organisationerne 
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kommenterer på i deres svar, da de i højere grad søger en bedre vejledning til fordeling af omkostningerne. 

Organisationerne giver udtryk for, at hvis der gives en mere udtømmende facitliste, vil der i højere grad 

kunne ske ensretning af regnskabsopstilling og sammenlignelighed i administrationsprocenterne. 

Derudover er der et ønske om, at mellem-kategorien af ikke-placérbare omkostninger vil skulle elimineres, 

fordi det altid bør være muligt at placere en omkostning eller fordele denne.  

En mere udtømmende vejledning til fordeling af omkostningerne vil ligeledes kunne afhjælpe den 

problematik om inflation i administrationsprocenten, som flere organisationer har påpeget, er opstået efter 

indførelsen af eksempelregnskabet. De giver udtryk for, at dette er direkte afledt af, at organisationerne 

selv kan bestemme, hvad administrationsprocenten skal være, da det blot handler om deres fordeling af 

omkostningerne.  

Presset omkring lavere administrationsprocenter kommer fra det fokus, der er på organisationernes brug af 

deres midler, som er opstået i medierne, hvor der er skabt mistillid omkring, hvorvidt pengene går til det 

som de er givet til. 

Undersøgelsen viste også, at der er usikkerhed i organisationerne omkring pro bono donationer, særligt 

omkring hvordan de påvirker administrationsprocenten. Derudover viste den, at indregningen af disse 

typer af donationer er meget begrænset blandt organisationerne.  

Dette er en blandt andet en afledt effekt af, at det ikke er reguleret direkte i dansk regnskabslovgivning, 

men samtidig fordi, at det ikke er noget, der er en del af ISOBROs vejledning til eksempelregnskabet.  

Flere kategorier af organisationerne modtager ikke pro bono donationer, eller gør det i meget begrænset 

omfang, derfor kan det selvfølgelig diskuteres om det er nødvendigt at have med i vejledningen.  

Men hvis der vil skabes en best practice, hvor der forsøges at omfavne alle medlemmer, så ville det være 

relevant at have med som en del af vejledningen, så organisationerne føler sig mere trygge omkring 

indregningen af disse donationer i deres regnskaber, samtidig med det kan skabe en forståelse for, hvilken 

påvirkning det har på administrationsprocenten.  

Da det åbenlyst er meget forskelligt i, hvilken omfang organisationerne modtager disse donationer, og det 

særligt er de humanitære/rettigheds og de sygdomsforebyggende/sundhedsfremmende organisationer, 

som modtager disse, så vil det ikke kunne undgås, at der sker en skævvridning i sammenligneligheden på 

tværs af kategorierne. Men det vil gøre det nemmere at sammenligne internt i de forskellige kategorier, og 

det vil trods alt skabe ensretning af indregningen af donationerne.  

I forhold til reguleringen i dansk regnskabslovgivning er det fortsat et så begrænset omfang og kun til en så 

lille gruppe af organisationer, at det ville være voldsomt at implementere det direkte i lovgivningen.  
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Ovenstående viser, at der er flere måder, hvorpå der ifølge organisationerne selv, kan ske mere udbredelse 

af eksempelregnskabet, og på den måde formentligt også mere ensretning af både opstilling af regnskabet 

og sammenligneligheden af administrationsprocenterne.  

Det store spørgsmål er dog nok, selv efter denne undersøgelse, om der kan skabes mere 

sammenlignelighed i administrationsprocenten, blandt organisationer, som er så forskellige i både struktur 

og økonomistyring. Eller om det blot skal accepteres, at denne sammenlignelighed ikke er mulig.  

Dog vil det være relevant at have fokus på, at hvis svaret på dette spørgsmål er, at der ikke kan skabes 

sammenlignelighed, så er der en opgave i at kommunikere dette til den almene dansker, så de bliver 

hjulpet til at tage en oplyst og velovervejet beslutning, når de skal vælge, hvem der skal have deres penge.  

Derudover er der også en opgave i, at gøre medierne opmærksomme på, at en lav administrationsprocent 

ikke er udelukkende positiv, da det kan være et udtryk for, at der bliver sparet på værdifulde ressourcer i 

organisationerne, som kan betyde at kvaliteten af arbejdet ikke bliver lige så god, som det kunne være 

blevet.15 Med denne forståelse fra medierne vil det formentlig kunne lempe presset, som organisationerne 

oplever, og dermed vil de kunne bruge deres ressourcer på, at opfylde deres formål i stedet for, at skulle 

forsvare, hvordan de bruger deres midler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
15 Løw, Jonathan. “Forenklet debat om velgørenhed skader dansk nødhjælp”. Globalnyt.dk. 13. februar 2013. URL: 
https://globalnyt.dk/content/forenklet-debat-om-velgorenhed-skader-dansk-nodhjaelp 
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