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Vejledning – Fondes aktiviteter

Vejledningen indeholder information om undersøgelsen, centrale begreber og de forskellige indberetningsmuligheder. Samt en
kort vejledning om hvordan fonden indsender sin indberetning
til Danmarks Statistik.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen henvender sig til private fonde og visse fondslignende foreninger. Formålet er at belyse deres aktiviteter, og statistikken blev udarbejdet første gang for året 2016. Der er i år sket en revision af spørgeskemaet.
Fonden/foreningen skal indberette de uddelinger, der er med til at opfylde
fondens/foreningens formål. Det vil sige både de eksterne og interne uddelinger.
Eksterne uddelinger: er uddelinger som fonden/foreningen ikke selv udfører, og hvor der ikke er forventning om en modydelse.
Interne uddelinger: fx en forskningsfonds udgifter til forskning i eget regi,
et selvejende museums indkøb til egne udstillinger, udvidelse af bygninger.
Egne driftsomkostninger medtages ikke.
Donation fra fond til fond medtages ikke. Uddelinger til andre fonde skal
ikke indberettes, herved undgås dobbeltregistrering. Den modtagende fond
indberetter uddelinger finansieret af andre fonde som egne uddelinger. Ved
tvivlsspørgsmål kontakt Danmarks Statistik.

Har fonden/foreningen ikke uddelinger det pågældende år, er det stadig
vigtigt at indberette.
Angiv i så fald 0 på de indledende spørgsmål og indsend indberetningen.
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Centrale begreber

I undersøgelsen benyttes begreberne uddelinger, udbetalinger og bevillinger:





Hvad skal der indberettes?

Uddelinger: Anvendes som samlebetegnelse for udbetalinger og bevillinger
Udbetalinger: De midler der udbetales fra fonden i det pågældende
år. Udbetalinger kan stamme fra bevillinger givet i året eller tidligere
år.
Bevillinger: De midler fonden har givet tilsagn om i det pågældende
år. En bevilling i året kan komme til udbetaling i året, eller over en årrække.

Indberetningen skal indeholde summen af alle uddelte midler det pågældende
år, specificeret ud på henholdsvis udbetalinger og bevillinger.
Summerne skal fordeles ud på en række formål og specielt for bevillingerne
ønskes en yderligere opdeling på hovedområder, virkemidler og modtagere.

Indberetningsmuligheder

For at give fleksibilitet i indberetningen af data kan der vælges mellem to indberetningsløsninger:


Online spørgeskema (summerede uddelinger)



Indberetning via fil (detaljerede oplysninger på uddelingsniveau)

I online spørgeskemaet indtastes summer af uddelinger, mens der i filindberetningen angives oplysninger for hver enkelt uddeling det pågældende år.
Ved filindberetningen er det muligt at trække oplysninger direkte fra fonden
eller foreningens egne it-systemer og derved mindske den administrative byrde
i forbindelse med indberetningen. Hvis man ønsker at benytte denne løsning,
henvises der til det specialdesignede regneark og vejledning på oplysningssiden. Ved behov tilbydes der desuden brugerspecifik rådgivning. Henvendelse
om vejledning sendes til mail: fond@dst.dk
Foretrækker indberetning via fil

Det foretrækkes, at indberetningen indsendes via fil. Det skyldes, at indberetning af detaljerede oplysninger giver bedre analysemuligheder af fondenes aktiviteter.

Link til spørgeskema og
regneark til filindberetning

På oplysningssiden www.dst.dk/fond er det muligt at finde det online spørgeskema og det specialdesignede regneark til filindberetning.
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Vejledning til indsendelse af online spørgeskema og
filindberetning
Klik på ”Start indberetnings”-knappen på oplysningssiden
www.dst.dk/fond og log ind med NemID medarbejdersignatur (på virk.dk)
Klik på Journalnummer

Online spørgeskema: Klik på Linket med perioden (vælg pågældende år)
Filindberetning: Klik på upload-ikonet (hvid pil i sort cirkel). Husk, anvend filindberetningsskemaet på oplysningssiden

Online spørgeskema: Udfyld, gem og indsend
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Filindberetning: Klik på Gennemse for at finde filen på din PC (det udfyldte
filindberetningsskema)

Klik på Upload til DST for at indsende. Nu er filindberetningen sendt til
Danmarks Statistik
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