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Metodepapir 

OVERSIGT OVER DE 100 MEST BEVILGENDE FONDE 
 
Listen over de 100 mest bevilgende fonde og foreninger er udarbejdet på baggrund af 
regnskaber indhentet fra 270 fonde og filantropiske foreninger, som er vurderet inden 
for kategorien af større danske fonde baseret på bevillingsniveau. 
 
Fondens eller foreningens placering på listen er bestemt ud fra dens bevillinger i 2021.  

Bruttobevillinger 
Med bevilliger menes tilsagn om midler, der er afgivet af fonden, og som er registreret i 
årsregnskabet.  
 
I opgørelsen er der anvendt bruttobevillinger. Det betyder bl.a., at der tages 
udgangspunkt i det samlede tilsagnsbeløb. Der fratrækkes således ikke eventuelle 
tilbageførsler fra tidligere års bevillinger. Vi har valgt bruttobevillinger, fordi det med 
udgangspunkt i regnskaberne ikke er muligt at korrigere tallene for alle de inkluderede 
fonde. 
 
Nogen bevillinger tæller to gange 
Der er tilfælde hvor bevillinger gives fra én fond til en anden med henblik på 
videreuddeling. Hvis begge fonde er på listen, kan sådan en bevilling indgå i listen to 
gange.  Et eksempel er, at der er årlige bevillinger fra Villum Fonden til både Velux 
Fonden og KR Foundation. Alle tre fonde indgår med deres bruttobevillinger på listen. 
Et andet eksempel er LEGO Fondens bevilliger til Ole Kirk’s Fond. Når man ser på det 
samlede bevillingsbeløb for de 100 fonde på listen, skal man derfor være opmærksom 
på, at nogen bevillinger tælles dobbelt.  
 
Alle bevillinger medtages 
De opgjorte tal indeholder både bevillinger til almenvelgørende, familieformål m.v. for 
så vidt, at de i årsregnskabet er registeret som en bevilling/uddeling. 
 
Regnskabsår 
Vi tager udgangspunkt i fondenes finansielle regnskabsår. Enkelte fonde har forskudt 
regnskabsår, hvor der er foretaget en vurdering af, hvad der indgår som det korrekte 
for de enkelte år i tabellen. Det skyldes, at det ikke er alle regnskabsår, der starter 1. 
januar. 

Følgende fondstyper er taget med 
Fondene på listen opfylder følgende kriterier samtidig: 
 
Fondene skal være bevilgende/uddelende til almennyttige formål. 
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Fonden skal være privat – det vil sige at statslige fonde ikke indgår. Statslige fonde 
forstås i denne sammenhæng som fonde, der modtager offentlige midler eller er 
offentligt reguleret. 
 
Indgår fondene og foreningerne på listen over godkendte indsamlende organisationer 
jf. SKAT, https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734, må disse ikke have mere end 10 % 
indtægter fra andet end egne virksomheder, finansielle indtægter, bevillinger fra andre 
fonde eller donationer, der har karakter af endowment. Det gælder offentlige tilskud, 
indsamling fra private og virksomheder og indtægter fra partnerskaber m.v. Der ses 
bort fra donationer i form af arv.  
Undtaget er de fonde/foreninger, der alene er godkendt efter BAL § 3, stk. 2 til at 
modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g. Kriteriet har til 
formål at udskille de organisationer, der primært er indsamlende.  
 
Listen er Work in Progress 
Der er ikke nogen officiel liste over fondene i Danmark og hvor meget, de hver især 
bevilger. Derfor kan der være enkelte fonde, vi har overset, som burde med på listen. 
Arbejdet med forbedring af listen vil pågå løbende. Kender du til fonde, der burde med 
på listen, så send en mail til info@fondenesvidenscenter.dk 
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