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Forslag til ny regulering 
for erhvervsdrivende 
fonde 
 
Af  Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen 
 

Efter at have været til høring i perioden 10. juli – 21. august 2013 har Erhvervs- og 

vækstministeren nu fremsat lovforslag L 154 ”Forslag til lov om erhvervsdrivende 

fonde”. Lovforslaget baserer sig på Erhvervsfondsudvalgets rapport fra december 

2012. 

Formålet med forslaget til en ny lov om erhvervsdrivende fonde og de foreslåede 

ændringer af årsregnskabsloven er at gennemføre en modernisering af lovgivnin-

gen for de erhvervsdrivende fonde svarende til den modernisering af selskabslov-

givningen, som Folketinget vedtog i 2009. 

Fra ministerens skriftlige fremsættelse kan anføres: 

”Lovforslaget indeholder regler om rammerne for ledelsen og dens sammensæt-

ning, hvilket skal styrke ledelsen af de erhvervsdrivende fonde, ligesom der vil 

blive nedsat en særlig komite, der skal udstede anbefalinger for god fondsledelse, 

herunder om bestyrelsens vederlag samt flere krav til revisor. 

Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden i de erhvervsdrivende fonde fore-

slås endvidere, at fondene fremadrettet skal redegøre for deres uddelingspolitik i 

deres årsregnskab, ligesom det foreslås, at fondenes uddelinger i det forgangne 

år skal opdeles i hovedkategorier. 

Herudover foreslås en styrkelse af revisors rolle samt fondsmyndighedens tilsyn 

med de erhvervsdrivende fonde, herunder opfølgning i forhold til bestyrelsernes 

redegørelser for god fondsledelse.” 

Den offentlige høring af lovforslaget har vist en generel opbakning til forslaget, 

hvorfor der alene er foretaget enkelte rettelser til høringsudkastet. 

Overblik over lovforslaget 
Af væsentlige ændringer i forhold til den nuværende lov om erhvervsdrivende fon-

de kan nævnes: 

 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvornår fondes erhvervs-
drift anses for begrænset eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens for-
mue. 

 Erhvervsdrivende fonde skal i deres navn benytte ordet ”fond”. 

 Der er indarbejdet en definition på en erhvervsdrivende fond. 
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 Der indføres mulighed for at stifte en erhvervsdrivende fond med virkning til-
bage og fremad i tid. 

 Fristen for anmeldelse af stiftelse af en fond ændres fra 3 måneder til 2 uger. 

 Ophævelse af muligheden for, at en direktør kan være formand eller næstfor-
mand for bestyrelsen. 

 En præcisering af bestyrelsens og direktionens opgaver. 

 Administrators funktion omtales, og det præciseres, at administrator ikke er 
direktør. 

 Mulighed for at fondsmyndigheden kan give påbud til bestyrelsen om afskedi-
gelse af en direktør. 

 Krav om udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen. 

 Bestyrelsen skal forholde sig til de anbefalinger for god fondsledelse, som en 
kommende Komité for god Fondsledelse vil udarbejde. Bestemmelsen gælder 
også små erhvervsdrivende fonde. 

 En redegørelse for god fondsledelse skal indarbejdes i ledelsesberetningen eller 
noterne, alternativt på fondens hjemmeside. 

 Krav om oplysning i årsrapporten af vederlag til bestyrelse og direktion (også 
fra dattervirksomheder) - gælder uanset regnskabsklasse. 

 Krav om oplysning i årsrapporten om transaktioner med nærtstående parter - 
gælder også transaktioner indgået på markedsmæssige vilkår. Dette krav gælder 
for alle fonde, uanset regnskabsklasse. 

 Der skal udarbejdes og offentliggøres en redegørelse for fondens uddelingspoli-
tik. Redegørelsen skal indarbejdes i ledelsesberetningen eller i noterne, med-
mindre fonden vælger at offentliggøre redegørelsen på hjemmesiden. Redegø-
relsen for fondens uddelingspolitik skal omfatte oplysning om, hvilke hovedka-
tegorier bestyrelsen i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af 
uddelingerne til de enkelte hovedkategorier. 

 Legatarfortegnelse skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med årsrap-
porten eller som et selvstændigt dokument. 

 Krav om et årligt regnskabsmøde, hvor revisor har pligt til at deltage. Der gæl-
der dog en undtagelse herfra, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer i enighed 
med revisor beslutter, at deltagelse ikke er nødvendig. 

 Revisors pligt til at underrette fondsmyndigheden ændres fra ”kan” til ”skal”, og 
pligten ændres fra at vedrøre ”væsentlige” overtrædelser til at vedrøre ”ikke 
uvæsentlige” overtrædelser. 

 Fondsmyndighedens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. Se 
mere herom nedenfor. 

Som det fremgår af ovenstående ændringer, som lovforslaget lægger op til, vil der 

være en række nye krav, som de erhvervsdrivende fonde fremover skal forholde sig 
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til. Det må derfor anbefales, at fondene allerede nu f.eks. begynder at overveje for-

mulering af en uddelingspolitik, såfremt denne ikke allerede foreligger i en form, 

der lever op til lovforslagets krav. Tilretning af registreringssystemer, så disse kan 

levere de nødvendige data til f.eks. legatarfortegnelse vil også være anbefalelses-

værdigt. 

Lovforslaget 1. behandles den 25. marts 2014 og forventes 2. og 3. behandlet inden 

sommerferien. Det er i lovforslaget tillagt erhvervs- og vækstministeren at fastsæt-

te tidspunktet for lovens ikrafttræden, og det må forventes, at ændringerne for 

erhvervsdrivende fonde vil træde i kraft henover en periode. 

I forlængelse af vedtagelsen skal der udarbejdes bekendtgørelser, ligesom Komite-

en for god Fondsledelse skal nedsættes og begynde arbejde med at formulere de 

krav, som fondene fremover skal forholde sig til. Disse krav skal endvidere sendes i 

høring, hvorfor det kan være vanskeligt at forudse, hvornår de vil træde i kraft. 

I det følgende har vi behandlet udvalgte emner fra lovforslaget – uddelinger, god 

fondsledelse, fondsmyndighedsopgaven og klageadgang. 

Særligt om uddelinger 
Den nugældende erhvervsfondslov tillader ikke uddeling af de midler, der indtje-

nes i løbet af regnskabsåret. Der kan således alene uddeles de reserver, som ifølge 

den seneste godkendte årsrapport ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægt. 

Efter lovforslaget ændres der på dette, idet det fremover vil være tilladt at uddele 

optjent overskud eller frie reserver, som er opstået eller blevet frigjort efter den 

periode, der senest er aflagt årsrapport for. Såfremt en sådan uddeling besluttes 

senere end seks måneder efter balancedagen i fondens seneste godkendte årsrap-

port, er det dog en betingelse, at der udarbejdes en mellembalance, der viser, at der 

er tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen. Mellembalancen skal være 

gennemgået af revisor. Kravet om mellembalance er nyt og gælder i øvrigt generelt, 

når det skal foretages uddelinger i 2. halvår af regnskabsåret. 

Besluttes uddelingen inden for seks måneder efter balancedagen, beslutter besty-

relsen, om det er forsvarligt at vedlægge balancen fra den seneste årsrapport, eller 

om der skal udarbejdes en mellembalance. 

Disse nye uddelingsregler svarer til selskabers mulighed for udlodning af ekstraor-

dinært udbytte ifølge selskabsloven. 

Uddelinger fra fonde sker typisk ved udbetaling af kontant midler til de uddelings-

berettigede i henhold til vedtægtens bestemmelser herom.  

Efter lovforslagets § 78, stk. 6, vil en uddeling i andre værdier end kontanter som 

udgangspunkt kræve, at der udarbejdes en vurderingsberetning, der forsynes med 

en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed. 

Den regnskabsmæssige behandling af uddelinger - herunder særligt uddelinger i 

andre værdier end kontanter - kan give anledning til komplicerede problemstillin-

ger, ikke mindst fordi alle uddelinger fremadrettet skal opgøres til dagsværdi. Der 

henvises i den forbindelse til PwC’s Fondshåndbog, afsnit 6.10, hvor emnet er be-

handlet, og hvor det er illustreret med en række praktiske eksempler. 
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Særligt om god fondsledelse 
Efter lovforslagets § 60 er der lagt op til, at der fremover skal udarbejdes et kodeks 

om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde. Som led i udarbejdelsen af rappor-

ten om erhvervsdrivende fonde blev dette således anvist som en model, der skal 

sikre en god governance i erhvervsdrivende fonde – fremfor at lave lovregulering. 

Det vil således fremadrettet være bestyrelsens ansvar i årsrapporten at redegøre 

for, hvorledes fonden forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udar-

bejdede anbefalinger for god fondsledelse. På samme måde som det gælder for 

børsnoterede selskaber mv., skal bestyrelsen redegøre for, om fonden følger de 

enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald 

hvilke. Hvis bestyrelsen fraviger en anbefaling, skal der redegøres for årsagerne 

hertil, og hvordan man i stedet har indrettet sig (følg eller forklar-princip). 

Da alle erhvervsdrivende fonde (dvs. også små og mellemstore fonde) vil være om-

fattet af reglen, har man fundet det hensigtsmæssigt at begrænse antallet af anbe-

falinger i forhold til, hvad der gælder for selskaber. Der vil således alene være tale 

om en række overordnede governance-principper, som den kommende komité vil 

få som opgave at formulere. 

Erhvervsfondsudvalgets rapport fra december 2012, som ligger til grund for udar-

bejdelsen af lovforslaget, indeholdt forslag til 16 anbefalinger til god fondsledelse. 

Størstedelen heraf relaterer sig til bestyrelsesopgaven, idet de indeholder 13 anbe-

falinger vedrørende bestyrelsens opgaver og ansvar. Herudover er der formuleret 2 

anbefalinger, som vedrører ledelsens vederlag og én anbefaling vedrørende åben-

hed og kommunikation. 

Det bliver interessant at se, i hvilket omfang Komitéen for god Fondsledelse videre-

fører disse forslag, og hvilke nye der eventuelt kommer til. Der henvises til PwC’s 

Fondshåndbog, afsnit 5.9. 

Særligt om fondsmyndigheden 
Erhvervsstyrelsen er som udgangspunkt fondsmyndighed for de erhvervsdrivende 

fonde. Dette gælder dog ikke for de erhvervsdrivende fonde, hvis hovedformål hø-

rer under justitsministerens område, eller de fonde, der har flere ligestillede for-

mål, som ikke hører ind under samme minister. Disse fonde har i dag Civilstyrel-

sen som fondsmyndighed. 

Lovforslaget indeholder imidlertid en overgangsordning, hvorefter fonde, der har 

Civilstyrelsen som fondsmyndighed, inden den 31. maj 2015 kan erklære over for 

Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, at fondenes primære fokus er fondens er-

hvervsdrift, og at fondsmyndigheden fremover skal være Erhvervsstyrelsen. 

Særligt om klageadgang for beslutninger truffet af Er-
hvervsstyrelsen og Fondsmyndighederne 
Efter den nuværende erhvervsfondslov kan afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen 

som registreringsmyndighed indbringes for Erhvervsankenævnet. Afgørelser truf-

fet som fondsmyndighed har hidtil alene kunnet indbringes for domstolene. Dette 

ændres nu, idet alle afgørelser truffet i henhold til loven eller forskrifter udstedt i 

medfør af loven fremover kan indbringes for Erhvervsankenævnet. 
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For at sikre en reel prøvelse af afgørelserne vil der til Erhvervsankenævnet blive 

udpeget sagkyndige medlemmer med indsigt i fondsretlige forhold, ligesom der vil 

blive mulighed for foretræde for ankenævnet ved behandling af disse sager. 

Det skal nævnes, at nogle af Danmarks store erhvervsdrivende fonde har udtrykt 

skepsis overfor, at afgørelser skal træffes af Erhvervsankenævnet, hvor man risike-

rer lange ventetider. Det har derfor været foreslået, at der skulle nedsættes et sær-

ligt ankenævn, som skulle sikre en mere smidig klagehåndtering. Dette forslag har 

ministeren ikke imødekommet i sit lovforslag, men der vil dog blive tilført flere 

ressourcer til Erhvervsankenævnets sekretariat. 

Hvis du vil vide mere… 
PwC har i sin Fondshåndbog beskrevet en lang række af de ændringer, som nu 

foreslås, eftersom ændringerne i høj grad afspejler det oplæg, som blev udarbejdet 

af den nedsatte arbejdsgruppe om fonde. I Fondshåndbogen er i oversigtsform vist 

ændringerne til den nuværende erhvervsfondslov. I Fondshåndbogen er også in-

kluderet modelregnskaber for erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Link til PwC’s Fondshåndbog findes her. 
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