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Lov om erhvervsdrivende 
fonde er nu trådt i kraft – 
mange overgangsregler 
 

 

Henrik Steffensen og Martin Kristensen 

 

I den tidligere artikel i PwC Dialog ”Ny lov skaber mere åbenhed om de erhvervs-

drivende fonde” har vi omtalt en lang række af de nye krav, som erhvervsdrivende 

fonde skal iagttage som følge af den nye lov om erhvervsdrivende fonde. Herunder 

er eksempelvis nævnt oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, nye 

regler om uddelinger, ligesom vi omtaler en lang række fondsretlige forhold (pri-

mært forhold, som vedrører fondsbestyrelsens arbejdsfelt) og årsrapportens nye 

oplysninger.  

Den 1. januar 2015 trådte lov om erhvervsdrivende fonde i kraft. Loven indeholder 

en række ikrafttrædelsesbestemmelser, som for den enkelte fondsbestyrelse er 

relevante at iagttage. I det efterfølgende gennemgås ikrafttrædelsesbestemmelser-

ne opdelt i emnerne: ledelsen, administrator, revisor, vedtægter, igangværende 

fusioner, erhvervsdrivende fondes tilhørsforhold, og fonde fra før 1. januar 1985 

samt overvejelser om fondsregnskabet pr. 31. december 2014. 

For en udførlig beskrivelse af fondsretlige regler, regnskabsregler og relevante 

skatte- og afgiftsregler henvises til PwC’s Fondshåndbog 2015. 

Ledelsen 
Bestemmelsen Overgangsregler Reglens seneste 

implementering 
når overgangs-
regler anvendes 

Flertallet af bestyrelsens med-
lemmer må ikke være ansat 
som registeranmeldte direk-
tører i fonden.  
 
 

Bestyrelsen skal ved først-
kommende bestyrelsesmøde 
efter lovens ikrafttræden 
bringe bestyrelsens sam-
mensætning i overens-
stemmelse med loven. 
Igangværende udpegnings-
perioder skal respekteres – 
dog skal sammensætningen 
være på plads senest 4 år 
efter lovens ikrafttræden. 

Nødvendige ved-
tægtsændringer 
skal foretages på 
første bestyrelses-
møde i 2015, men 
sammensætningen 
skal være bragt på 
plads inden den 1. 
januar 2019. 

En direktør i en fond må ikke 
være formand eller næstfor-
mand i fondsbestyrelsen. 

Bestyrelsen skal ved først-
kommende bestyrelsesmøde 
efter lovens ikrafttræden 

Nødvendige ved-
tægtsændringer 
skal foretages på 
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Bestemmelsen Overgangsregler Reglens seneste 
implementering 
når overgangs-
regler anvendes 

 bringe bestyrelsens sam-
mensætning i overens-
stemmelse med loven. 
Igangværende udpegnings-
perioder skal respekteres – 
dog skal sammensætningen 
være på plads senest 4 år 
efter lovens ikrafttræden. 

første bestyrelses-
møde i 2015, men 
sammensætningen 
skal senest være 
bragt på plads 
inden 1. januar 
2019. 

Dattervirksomheder af en 
erhvervsdrivende fond og 
virksomheder, som fonden 
eller fondens dattervirksom-
heder udøver betydelig ind-
flydelse i, må ikke fremover 
udpege medlemmer til fon-
dens bestyrelse  
(medarbejderrepræsentation 
er fortsat muligt). 
 

1) Bestemmelsen gælder 
ikke for fonde, som er 
stiftet før lovens ikraft-
træden, og hvor datter-
virksomheder eller virk-
somheder, hvor fonden 
eller fondens dattervirk-
somheder udøver bety-
delig indflydelse, men 
hvor dattervirksomhe-
derne m.v. alene udpe-
ger et mindretal af be-
styrelsens medlemmer.  

 
2) Udpeges flertallet af 

bestyrelsesmedlem-
merne af dattervirk-
somheder mv., skal be-
styrelsens sammensæt-
ning ændres jf. § 37, stk. 
4 – dog skal igangvæ-
rende udpegningsperio-
der respekteres, men ik-
ke længere end 2 år efter 
lovens ikrafttræden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilpas fondens 
vedtægter og pro-
cedurer samt be-
styrelsens sam-
mensætning inden 
1. januar 2017. 

Formanden eller en næstfor-
mand for bestyrelsen i fonden 
må ikke være direktør i en 
dattervirksomhed eller i en 
virksomhed, som fonden og 
dennes dattervirksomheder 
udøver en betydelig indflydel-
se på (driftsmæssig og finan-
siel ledelse). Dog kan fonds-
myndigheden undtagelsesvist 
samtykke til dobbeltmanda-
ter.  
 

Bestyrelsen skal ved først-
kommende bestyrelsesmøde 
efter lovens ikrafttræden 
bringe bestyrelsens sam-
mensætning i overens-
stemmelse med loven. 
Igangværende udpegnings-
perioder skal respekteres – 
dog skal sammensætningen 
være på plads senest 4 år 
efter lovens ikrafttræden. 

Nødvendige ved-
tægtsændringer 
skal foretages på 
første bestyrelses-
møde i 2015, men 
sammensætningen 
skal senest være 
bragt på plads 
inden den 1. januar 
2019, hvis udpeg-
ningsperioden er 
lang. 

Bestyrelsen i et stifterselskab 
må ikke udgøre flertallet af 
fondens bestyrelse. 

Igangværende udpegnings-
periode skal respekteres – 
dog ændret senest 2 år efter 
lovens ikrafttræden. 

Inden 1. januar 
2017 skal bestyrel-
sens sammensæt-
ning være tilpasset. 

Bestyrelsen skal ved en for-
retningsorden træffe nærmere 
bestemmelse om udførelsen 
af bestyrelsens opgaver.  

 Senest 1. januar 
2016 skal forret-
ningsorden være 
etableret. 
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Bestemmelsen Overgangsregler Reglens seneste 
implementering 
når overgangs-
regler anvendes 

 
Ved bestyrelsens udformning 
af forretningsordenen skal der 
tages udgangspunkt i fondens 
virksomhed og behov.  
 
Lovbestemmelserne indehol-
der bestemmelser, som besty-
relsen særligt skal overveje 
omtalt i forretningsorden. Det 
gælder konstitution, arbejds-
deling, tilsyn med direktio-
nen, føring af bøger, protokol-
ler m.v., skriftlige og elektro-
niske møder, tavshedspligt, 
suppleanter, regnskabskon-
trol, underskrivelse af revisi-
onsprotokol og sikring af til-
stedeværelsen af det nødven-
dige grundlag for revision. 
 
PwC anbefaler endvidere, at 
der indarbejdes afsnit om: 

 Investeringsstrategi 

 Uddelinger og  

 Forvaltningen af fon-
dens midler 

I vedtægten kan det bestem-
mes, at formandens stemme – 
eller næstformandens stemme 
– er afgørende ved stemme-
lighed 

 Senest 1. januar 
2016 skal dette 
være indarbejdet i 
vedtægten, hvis 
bestemmelsen 
ønskes anvendt. 

 

Administrator 
Bestyrelsen kan træffe aftale med en administrator om udførelse af visse konkrete 

driftsopgaver. Ledelsen dvs. bestyrelsen eller en eventuel direktion har ansvaret for 

fondens daglige drift, uanset om der er truffet aftale med en administrator. En 

eventuel aftale med en administrator skal være ajourført senest 1. januar 2016. 

Revisor 
Hvis revisor udpeges i henhold til vedtægten, kan en sådan udpegningsret frem-

over alene gælde op til 7 år fra fondens stiftelse. Revisor vælges fremadrettet af 

bestyrelsen for et år ad gangen på fondens årsregnskabsmøde. Ændringen træder i 

kraft ved førstkommende årsregnskabsmøde. 

Fonde, som er undergivet statslig eller kommunal revision, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer, og som derfor var fritaget af de 

tidligere gældende regler om revision, skal inden 1. januar 2017 vælge en godkendt 
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revisor og foretage eventuelle nødvendige ændringer i vedtægten, eller fonden skal 

søge fondsmyndigheden om at blive undtaget efter § 3, stk. 2.  

Vedtægter 
For en erhvervsdrivende fond skal der oprettes en vedtægt. Den skal, jf. lov om 

erhvervsdrivende fonde § 27, indeholde angivelse af: 

1) navn og eventuelle binavne, 
2) stifter, 
3) formål, 
4) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, 
5) hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre 

værdier end kontanter, 
6) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller an-

dre, 
7) antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges, 
8) regnskabsår, herunder første regnskabsår, 
9) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirknin-

gen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om 
stiftelse af fonden, jf. § 29, stk. 3 og 4, og 

10) anvendelse af overskud og reserver. 
 

Dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gen-

givet i vedtægten, skal vedhæftes denne. Fastsættes der almindelige retningslinjer 

vedrørende de i § 27, stk. 1, nr. 3 og 10, nævnte forhold, skal disse indsendes til 

Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed.  

Opfyldelse af disse bestemmelser skal være gennemført på førstkommende besty-

relsesmøde efter 1. januar 2015.   

Vi har konstateret, at især punkt 10 i loven, ofte ikke er så detaljeret beskrevet, som 

man nu forventer fra lovgivers side. I denne sammenhæng henleder vi særligt op-

mærksomheden på lovbemærkningernes kommentar om: ”Oplysning om anven-

delse af overskud og reserver skal være så konkret, at likvidator ved afslutning af 

en likvidation kan konstatere, hvad nettoformuen skal bruges til. På samme måde 

skal fondsmyndigheden også konkret kunne konstatere, at overskuddet løbende 

anvendes i overensstemmelse med vedtægtens angivelser”.  

Igangværende fusioner 
Lovens kapitel 11 om fusioner finder ikke anvendelse på igangværende fusioner, 

hvor modtagelsen af fusionsplanen er offentliggjort af Erhvervsstyrelsen inden 1. 

januar 2015. Disse fonde er omfattet af opløsningsbekendtgørelsen, dvs. bekendt-

gørelse nr. 1064 af 17. november 2011. 

Erhvervsdrivende fondes tilhørsforhold 
Erhvervsdrivende fonde, der tidligere har haft Civilstyrelsen som fondsmyndighed, 

fik Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed den. 1. december 2014, og skiftet er 

således sket – og det burde være sket automatisk.  

Det er vigtigt at bemærke, at fondsbestyrelsen har ansvaret for at myndighederne 

kan kategorisere den enkelte fond korrekt – altså som erhvervsdrivende eller ikke-

erhvervsdrivende – og sker der ændringer i fonden, f.eks. påbegyndelse eller ophør 
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med erhvervsmæssige aktiviteter, skal ændringerne anmeldes. Forinden ændrin-

gen besluttes i bestyrelsen, skal lovligheden af beslutningerne være accepteret af 

fondsmyndigheden.  

Fonde fra før 1. januar 1985 
Der er fire bestemmelser som har interesse for fonde fra før 1. januar 1985, idet 

disse bestemmelser ikke er gældende for fonde fra før 1. januar 1985:  

 § 5 kræver, at fonde skal benytte ordet ”fond” som en del af sit navn. Dette er 
imidlertid ikke krævet for ældre fonde, som således godt fortsat kan hedde fx 
stift. 

 § 28 anfører, at særstillinger til familier ikke kan føres videre end til en ufødt 
generation efter fondens stiftelse. 

 § 30 anfører bestemmelser om retsvirkninger for fonde i forbindelse med stif-
telse. 

 § 40 anfører bestemmelser om bestyrelsens sammensætning. Der er tale om, at 
flertallet af bestyrelsen ikke må være nært knyttet til stifter.   

 

Overvejelser om årsrapporten for fonden pr. 31.december 
2014 
Ikrafttrædelsesbestemmelserne og ændringerne i årsregnskabsloven trådte i kraft 

1. januar 2015. Det betyder, at fonde godt kan aflægge fondsregnskabet med balan-

cedagen 31. december 2014 efter de hidtidige bestemmelser. Det er vigtigt at be-

mærke, at ønsker bestyrelsen at foretage uddelinger i andet halvår af 2015 er man 

omfattet af bestemmelserne om mellembalance – og for at afbøde de ekstra om-

kostninger og administration, som det vil medføre, anbefaler PwC, at man i regn-

skabet for 2014 som minimum indarbejder en uddelingsramme. 


