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Fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde

• Fonde & Ejendomme og Kontrol & Regres

• 1.800 afgørelser om året

• Gennemsnitlig sagsbehandlingstid faldet fra 142 dage i 2019 til 103 dage i 2022

• Revideret anbringelsesbekendtgørelsen i 2020

• Sekretariatsbetjening af og deltagelse i Fondsudvalget



Undersøgelse af bestyrelsesvederlag 2022

• 88 % af fondene er pengeuddelende

• 46 % af fondenes aktiver er mellem 1-5 mio. kr. 

• 56 % af fondene udbetaler ikke bestyrelsesvederlag

• Det samlede vederlag og tidsforbrug stiger i takt med fondenes aktiver

• Gennemsnitlig vederlag pr. time for vederlagsudbetalende fonde er ca. 865 kr.

• 62 % af fondene anvender en administrator, som i 44 % af fondene er medlem af 

bestyrelsen

• 78 % af fondene anvender et forvaltningsinstitut



Ligestillede formål

• Ligestillede eller prioriterede formål

• Bestyrelsens skøn – inden for rammerne af vedtægten

• Skats behandling

• Fordelingsnøgle

• Periode

• Glem ingen formål! (medmindre sikker hjemmel hertil i vedtægten)

• Dokumentér og beskriv årsager for skæv fordeling



Sammenfald i bestyrelser

• Pas på med dobbeltroller

• Betydningen af inhabilitet:

– Beslutninger ulovlige

• Erstatningskrav

• Omdømme



Regnskabskontrol

• Stikprøvevis indkaldelse på baggrund af diverse henvendelser eller opfølgning på tidligere 
kontroller og øvrig sagsbehandling

• Ønsker til ny fondslov

– Fondsregister

– Mere målrettet risikobaseret kontrol

• Vejledning

– Skabelon på hjemmeside

– Tjekliste om god regnskabsskik



Hyppigste bemærkninger

• Manglende udligning af mellemregning mellem bundne og disponible 

aktiver

• Høj disponibel kapital

• Manglende geninvestering af bundne midler

• Manglende opstilling af årsregnskab som et fondsregnskab med 

henholdsvis bundne og disponible aktiver og kapital



Hvad kan bestyrelsen gøre?

• Opmærksomhed på lovens frister for visse beslutninger

• Opmærksomhed på virkninger af jeres beslutninger

• Overvej, om I kan komme vores spørgsmål på forkant


