Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer
Fordelingsprincip – Sådan beregner vi tilskud
Puljen fordeles en gang om året via en todeling af puljen til de organisationer, der opfylder kriterierne.
33 % fordeles efter organisationernes størrelse udtrykt ved
omsætningen, jf. beløbsskemaets punkt 1, og 67 % fordeles
efter egenfinansiering udtrykt ved privat indsamlede midler,
dvs. summen af de i beløbsskemaets punkt 2 - 5 anførte beløb
fratrukket beløbet i punkt 6 (Se bilag 2 for nærmere
beskrivelse).
Ved beregning af tilskuddet tages der højde for puljens
størrelse, antallet af organisationer, deres
omsætningsstørrelse, deres egenfinansieringsstørrelse,
maksimum beløbet til tildeling samt minimumsprocenten for
de mindre organisationer.

Procent

33%

67%

Omsætning

Egenfinansiering

Eksempler på tal baseret på 2012 oplysninger:

Omsætning

Tilskud
baseret på
omsætninge
n

Egenfinansierin
g

Tilskud baseret på
egenfinansieringe
n

Tilskud i
alt

Modtager1

83.570,00

33.428,00

66.236,00

993,20

34.421,20

Modtager2

104.718,00

41.887,20

67.284,00

1.008,92

42.896,12

Modtager3

265.407,00

54.100,26

116.006,00

1.739,50

55.839,76

Modtager4

6.430.016,00

54.100,26

956.353,00

14.475,35

68.575,61

Modtager5 13.933.012,00

54.100,26

13.726.942,00

205.833,82

259.934,08

I praksis fungerer det ved, at alle ansøgninger færdigbehandles og tallene føres ind i et regneark. Dette
regneark omformateres og indlæses i et specielt udviklet beregningsmodul, som derefter foretager
beregningen af tilskuddet efter ovenstående fordelingsprincip (se side 2 for nærmere beskrivelse).

Uddybning af fordelingsprincip
4.1. Ved fordelingen af de 33 % skal der foreligge oplysninger om:
4.1.1. Antallet af godkendte organisationer.
4.1.2. Omsætningen i hver enkelt af disse organisationer.
Herefter beregnes:
4.1.3. Hvor meget 33 % udgør beløbsmæssigt af det samlede overskud til fordeling.
4.1.4. Hvor mange mindre organisationer, der kan modtage 40 % af omsætningen, idet alle de større
organisationer også skal have tildelt 40 % ikke af omsætningen, men af et beregnet
omsætningsmaksimum, hvis størrelse afhænger af det totale beløb, som er til rådighed.
4.2. Ved endelig fordeling af de 67 % skal der foreligge oplysninger om:
4.2.1. Antallet af godkendte organisationer.
4.2.2. Det godkendte indsamlingsbeløb i hver enkelt af disse organisationer.
4.2.3. Hvor meget der maksimalt kan tildeles en organisation, forstået som summen af
tildelingsbeløbet af de 33 % og de 67 %. Dette beløb er fastsat til 20 mio. kr.
Herefter beregnes:
4.2.4. Fordelingsbeløbet til den største organisation. Dette beløb fremkommer ved fra det 4.3.3.
fastlagte beløb at trække det beløb, der blev tildelt ved fordelingen af de 33 %.
4.2.5. Hvor stor en procentdel de godkendte organisationer kan modtage af eget indsamlingsbeløb
under hensyntagen til det 4.3.3. nævnte beløb, samt at den samlede tildeling netop udgør det til
rådighed værende beløb.
Samtlige organisationer modtager en procentdel af deres indsamlingsbeløb. Denne procentdel er ens
for alle, undtagen den eller de største organisationer, der når det samlede tilskudsloft.
4.3. Den totale tildeling til hver enkelt organisation beregnes således ved at sammenlægge beløbet
pr. organisation, fremkommet ved beregningerne anført i 4.1.4. og 4.2.5.

