Eksempelregnskabet og nye nøgletal
Nyskabende elementer
Eksempelregnskabet læner sig op af årsregnskabslovens
bestemmelser (regnskabsklasse A), fordi det giver klarhed

Formål
Arbejdet er igangsat for at:
1. Gøre den økonomiske fortælling mere præcis.
2. Sikre fornyelse på en måde,

over definitioner, indregningskriterier og målemetoder.

der opretholder fleksibilitet og

1. Alle aktiver og forpligtelser skal indgå i balancen.

overflødiggør yderligere offentlig regulering.

Alle indtægter og omkostninger, herunder også urealiserede tab eller gevinster, skal indgå i resultatop-

Etiske grundprincipper

gørelsen. Indtægter og udgifter opgøres brutto med

De styrende etiske principper:

få undtagelser.

3. Den redelige kommunikation er

2. Det er bl.a. nyskabelse, at der arbejdes med seks
kategorier af omkostninger:

gennemsigtig og sandfærdig
4. Bidragyderen skal have mulighed for at forstå, hvordan hans

a. direkte henførbare omkostninger til indtægtsskabende aktiviteter,
b. direkte henførbare omkostninger til egen ind-

eller hendes penge anvendes.

Fordele
1. Gør kommunikation om øko-

tægtsskabende virksomhed,

nomiske sammenhænge mere
præcis og ensartet, både for

c. direkte henførbare omkostninger til formålsbe-

de der følger og afviger fra an-

stemte aktiviteter,
d. direkte henførbare omkostninger til administra-

befalingerne.
2. Afvigeforklaringer giver bedre

tive aktiviter,

forståelse for særlige arbejds-

e. ikke-fordelte fællesomkostninger
f. finansielle omkostninger

måder og arbejdsvilkår.
3. Lettere at få økonomisk overblik for bidragydere, der støt-

3. Det anbefales, at medlemsorganisationerne kun fordeler administrative omkostninger og fællesomkost-

ter flere organisationer.
4. Det står mere klart med hvilken

ninger ud på aktiviteter, hvis det kan ske på et rime-

omhu og professionalisme or-

ligt objektivt grundlag, og hvis samme fordeling an-

ganisationerne administrerer

vendes i den interne, daglige økonomistyring.

bidragydernes penge.

4. Hvis der er afvigelser fra det anbefalede i opgørelsesmetoden, beskrives og begrundes afvigelserne
med udgangspunkt i organisationens særlige vilkår.

5.

Bedre grundlag for, at organisationerne kan sammenligne
sig med andre og hente inspiration.

Nye nøgletal til ledelsesberetningen
5%

En anden markant nyskabelse er 6 nye nøgletal, som bliver

16%
9%

centrale i ledelsesberetningen.
70%

Det drejer sig om: overskudsgrad ved indsamlinger, formålsprocent, administrationsprocent, konsolideringsprocent, sikkerhedsmargin og soliditetsgrad.

Indtægtsskabelses %
Administrations %.
Formåls %
Konsoliderings %

Beregning af nye nøgletal
Nøgletal
Overskudsgrad ved indsamlinger

Formålsprocen

Administrationsprocent

Konsolideringsprocent

Sikkerhedsmargin

Soliditetsgrad

Beregningsformel
Resultat af indtægtskabende
aktiviteter * 100
Samlede indtægter

Omkostninger ved
formålsbestemte aktiviteter * 100
Samlede indtægter

Administrationsomkostninger og
ikke-fordelbare fællesomkostninger * 100
Samlede indtægter
Årets resultat * 100
Samlede indtægter

Egenkapital * 100
Samlede omkostninger til indtægtsskabende, formålsbestemte
og generelle aktiviteter
Egenkapital * 100
Balance i alt

Nøgletal udtrykker:
Overskudsgrad viser den andel af de
indtægtsføre midler, som er tilbage til
organisationen efter fradrag af de
omkostninger, der direkte kan henføres til frembringelse af indtægterne.
Formålsprocenten viser den andel af
organisationens samlede indtægter,
der er gået til formålsbestemte aktiviteter i form af afholdte omkostninger,
der direkte kan henføres til de formålsbestemte aktiviteter.
Administrationsprocenten viser den
del af organisationens samlede indtægter, der er gået til henholdsvis administration og ikke ikke-fordelbare
fællesomkostninger.
Konsolideringsprocenten viser den
del af organisationens samlede indtægter, der er medgået til at konsolidere organisationen formue.
Sikkerhedsmarginen udtrykker i hvor
høj grad egenkapitalen ultimo regnskabsåret kan dække organisationens omkostninger.
Soliditetsgrad udtrykker organisationens finansielle styrke.

Hvis en organisations nøgletal af forskellige årsager afviger fra et nærmere defineret gennemsnitsniveau, så beskrives årsagen til denne afvigelse. Det er ikke nødvendigvis et mål at have
meget lave administrationsomkostninger og indtægtsskabende omkostninger.
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