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Notat
Indsamlingsregnskaber
Af ISOBRO, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation er jeg anmodet om kort at skitsere et
forslag til, hvorledes de almennyttige organisationer (organisationer omfattet af ligningslovens §8a og
12) fremover kan rapportere om resultatet af gennemførte offentlige godkendte indsamlinger i regi af
den kommende indsamlingslov.
Øvrige former for indsamling er ikke omfattet af forslaget.
I dag udarbejdes særskilte indsamlingsregnskaber efter regler fastsat af Politiet, der udsteder tilladelserne til at gennemføre indsamlingerne offentligt. Der udarbejdes indsamlingsregnskaber for hver
enkelt indsamling.
Udarbejdelse af regnskaber for hver enkelt indsamling kan forekomme unødigt byrdefuldt og med
henblik på at reducere de administrative byrder for organisationerne foreslås følgende:
1. Kravet om regnskaber for hver enkelt indsamling ophæves. Organisationerne kan dog frivilligt
fremover vælge at udarbejde særskilte regnskaber.
2. Organisationernes rapportering om resultatet af de i de enkelte år gennemførte offentlige indsamlinger skal fremover indgå i noterne til årsregnskaberne.
3. Der udarbejdes en note til årsregnskabet for hver enkelt indsamling med de oplysninger, der er
skitseret i et eksempel nedenfor.
4. Årsregnskaberne indsendes hvert år til et Indsamlingsnævn, således at nævnet kan påse, at der rapporteres om resultatet af de gennemførte indsamlinger til offentligheden i lighed med retningslinierne i dag.
5. Årsregnskaberne offentliggøres på internettet ved en hjemmeside etableret af et kommende Indsamlingsnævn. Hvis den ansvarlige for indsamlingen ikke udarbejder årsregnskaber, udarbejdes i
stedet et regnskab for den gennemførte indsamling, og regnskabet offentliggøres på internettet ved
en hjemmeside etableret af et kommende Indsamlingsnævn.
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Eksempel på en note til årsregnskabet
Organisationen har i 2011 efter ansøgning og godkendelse fra Indsamlingsnævnet (jf. tilladelse nr.
gennemført en indsamling af midler til gavn for .
Resultatet af den gennemførte indsamling er følgende:
kr.
_______
Indsamlede midler
Omkostninger til annoncering
Omkostninger til administrative formål

_______
_______

Afslutning
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer er vi naturligvis til disposition.
København, den 6. april 2011
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