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Fondenes samfundsmæssige rolle 

I Danmark er der i 2016 uddelt ca. 
DKK 17 mia., hvoraf 25 store danske 
fonde har uddelt ca. DKK 12 mia. 
I antal af alle uddelinger udgør de 
store fondes andel 15,6 %. 
Dvs. de enkelte uddelinger i de store 
fonde er generelt store beløb.

Uddelinger i 

2016 mio. kr.

Antal 

bevillinger i 

2016

Top 25’s andel af samlede bevillinger* 11.759 11.489

Fondsbranchen samlet jf. Danmarks Statistik 16.685 73.675

Top 25’s andel af hele branchen 70.5 % 15.6 %

*Kilde: Analyse fra Danmarks Fonde
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Top 25 omfatter vedr. 
uddelinger i 2016 
følgende fonde:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Købmand Herman Sallings Fond

Aarhus Universitets Forskningsfond LEGO Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Møllers Fond til almene Formaal

LEO Fondet 

Augustinus Fonden Lundbeckfonden

Bikubenfonden Nordea-fonden

Carlsbergfondet Novo Nordisk Fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond Ny Carlsbergfondet

Det Obelske Familiefond Oticon Fonden

Egmont Fonden Realdania

Hempel Fonden TrygFonden

Industriens Fond VELUX FONDEN

Knud Højgaards Fond VILLUM FONDEN

KR Foundation
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Fondenes samfundsmæssige rolle 

• Antallet af erhvervsdrivende fonde er uændret fra 2012-2016 (ca. 1.360)

• Godt halvdelen udøver fondsaktiviteterne direkte i fonden 

• Knap halvdelen benytter en ekstern administrator (fx et datterselskab eller et 
bestyrelsesmedlem)

• Over halvdelen af fondene har ikke vedtægtsmæssige krav til bestyrelsesmedlemmers 
kvalifikationer

• Stor variation i bestyrelsens tidsforbrug og vederlag

*Kilde: Erhvervsstyrelsens analyser fra 2012 og 2016
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Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse om 
erhvervsdrivende fonde

Undersøgelsen fra marts 2017 er en opdatering af en tilsvarende 
undersøgelse fra 2012. 
(172 erhvervsdrivende fonde har responderet i 2017 mod 203 i 2012).

Hovedpunkterne er bl.a.:

• Større udvikling i fondene fx bestyrelsens sammensætning og 
arbejde

• Flere fonde har nu en bestemmelse om valgperiode nu 63 % mod i 
2012 57 %

• 36 % har en bestemmelse om et maksimalt antal genudpegninger 
mod 4 % i 2012

• Større krav om kvalifikationer hos bestyrelsesmedlemmer: 
I 2012 var krav i 36 % - nu 58 %

• 30 % af bestyrelserne foretager ikke bestyrelsesevalueringer –
og 16 % hvert 4 år eller sjældnere. Men mange flere fonde foretager 
nu evalueringer end i 2012, hvor 59 % af fondene aldrig foretog 
evalueringer.
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Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse 
om erhvervsdrivende fonde (2)

Ingen entydig sammenhæng mellem forrentning og andre af de undersøgte forhold

Gennemsnitlig 
egenkapitalforrentning
/Andelen af 
bestyrelsesmedlemmer 
der anses for 
uafhængige 
(antal i parentes)

Andel uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Egenkapital-

forrentning

0% 1-33% 34-50% 51-65% 66-75% 76-100% Total

Negativ 9 (2) 19 (3) 16 (6) 20 (2) 24 (7) 40 (21) 25 (41)

0-2% 23 (5) 6 (1) 11 (4) 10 (1) 20 (6) 14 (7) 14 (24)

2-5% 5 (1) 19 (3) 19 (7) 20 (2) 14 (4) 21 (11) 17 (28)

5-10% 36 (8) 44 (7) 27 (10) 0 (0) 14 (4) 10 (5) 20 (34)

Over 10% 27 (6) 12 (2) 27 (10) 50 (5) 28 (8) 15 (8) 24 (39)

Total 100 (22) 100 (16) 100 (37) 100 (10) 100 (29) 100 (52) 100 (166)
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Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse 
om erhvervsdrivende fonde (3)

Bestyrelsens tidsforbrug

Det samlede 
gennemsnitlige 
tidsforbrug på 
bestyrelsesarbejde pr. 
år i fonden i 2015
/Type erhvervsdrivende 
fond i % 
(antal i parentes)

Tidsforbrug i timer Holdingfond (har 

bestemmende 

indflydelse i et eller 

flere selskaber e.l.)

Fond med 

erhvervsaktiviteter

direkte i fonden

Både holdingfond og 

direkte 

erhvervsdrivende fond

Total

1-10 28 (16) 21 (20) 15 (3) 23 (39)

11-25 27 (15) 46 (45) 42 (8) 39 (68)

26-50 27 (15) 20 (19) 21 (4) 22 (38)

51-100 11 (6) 9 (9) 11 (2) 10 (17)

101 og derover 7 (4) 4 (4) 11 (2) 6 (10)

Total 100 (56) 100 (97) 100 (19) 100 (172)

I undersøgelsen er der flere tabeller og informationer om tidsforbruget.
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Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse 
om erhvervsdrivende fonde (4)

Bestyrelsesvederlag på funktion i bestyrelsen

Bestyrelsesvederlag i 
2015 i % 
(antal i parentes)

Vederlag Formand Evt. næstformand Menige 

bestyrelses-

medlemmer

Gennemsnitligt 

vederlag

Evt. særlige tillæg

0 39 (66) 69 (118) 45 (77) 38 (64) 93 (158)

1-20.000 kr. 33 (55) 19 (32) 33 (55) 38 (64) 3 (6)

20.001-50.000 kr. 9 (15) 5 (8) 9 (16) 9 (15) 2 (3)

50.001-150.000 kr. 9 (16) 3 (5) 8 (13) 9 (15) 1 (1)

150.001-250.000 kr. 5 (8) 1 (1) 4 (7) 3 (5) 0 (0)

250.001-350.000 kr. 0 (0) 1 (2) 0 (0) 3 (5) 1 (1)

350.001-500.000 kr. 3 (5) 2 (3) 1 (1) 0 (1) 0 (0)

500.001 kr. og over 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Total 100 (169) 100 (169) 100 (169) 100 (169) 100 (169)

Gennemsnit i kr. 53.939 18.980 24.707 31.327 3.468

Note: Enkelte fonde har ikke besvaret spørgsmålet
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Erhvervsstyrelsens nye undersøgelse 
om erhvervsdrivende fonde (5)

Bestyrelseshonorar i forhold til fondens aktiver

Gennemsnitligt 
bestyrelseshonorar pr. 
medlem
/Aktiver i 2015 i %
(antal i parentes)

Aktiver 2015

Gennemsnitligt 

bestyrelseshonorar

Under 

10.000.000 kr.

10.000.001-

25.000.000 kr.

25.000.001-

85.000.000 kr.

85.000.001 kr. 

og over

Total

0 59 (24) 46 (17) 30 (12) 22 (11) 38 (64)

1-20.000 kr. 29 (12) 46 (17) 47 (19) 31 (16) 38 (64)

20.001-50.000 kr. 7 (3) 5 (2) 15 (6) 8 (4) 9 (15)

50.001-150.000 kr. 0 (0) 0 (0) 8 (3) 23 (12) 9 (15)

150.001 kr. og over 5 (2) 3 (1) 0 (0) 16 (8) 6 (11)

Total 100 (41) 100 (37) 100 (40) 100 (51) 100 (169)

Gennemsnit i kr. 14.196 7.842 18.147 72.476 31.327

Note: Enkelte fonde har ikke besvaret spørgsmålet
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Andre emner
Aktivt ejerskab, struktur og kompetencer

Fondsloven, anbefalinger for god fondsledelse m.m. har givet anledning til flg. refleksioner:

• Hvordan skal man forholde sig til det aktive ejerskab?

− Krav til indsigt, aktiviteter, performance m.m.

• Hvad er den rette governance-struktur?

− På hvilket niveau træffes beslutninger?

• Hvilke kompetencer skal være repræsenteret i bestyrelsen?

− Uddelinger, investeringsstrategi, ledelse m.m.
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Andre emner
Persondata

Persondataforordningens krav berører også fonde

• Retten til at vide hvad der er registreret og til at ”blive glemt”

• Skærpede krav til kontrol og dokumentation i relation til efterlevelse af krav

• Flere oplever lige nu usikkerhed i relation til projektplanerne vedr. persondataprojektet

• Hvilke processer skal tilrettes, hvor er data, er relevante aftaler på plads etc.?

• Fokus på krav og prioritering 

• Link til andre projekter og prioriteringer (fx generel it-sikkerhed)
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Andre emner
ESG
Delmængde af CSR henvendt til investorer

ESG er:

• Primært institutionelle investorer fokuserer i stigende grad på ESG (Environment, Social- and Governance)

• ESG vedrører de risici, der knytter sig til investeringer (omdømme og afkast)

Hvad skal bestyrelsen spørge sig selv om?

• Har fonden drøftet ESG?

• Har fonden en investeringsstrategi og -politik, som inddrager sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold? 

• Har fonden et billede af den ESG-relaterede risiko?


