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1 Uddelinger 
− Hvad er uddelinger?
− Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en 

driftsomkostning for fonden?
− Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en 

reklameomkostning for fonden?
− Hvornår er omkostninger i forbindelse med 

uddelinger at anse som en del af uddelingen hhv. 
driftsomkostninger?

− Kort om uddelingsrammen – husk den…

Øvrige forhold
− Udvalgte tilkendegivelser fra 

Fondsmyndighederne
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Hvad er uddelinger (1)

PwC har udarbejdet denne definition, baseret på praksis og 
lovforarbejder:

Erhvervsstyrelsen har i praksis lagt vægt på, at en uddeling især kræver:
• der skal være en ekstern modtager, og
• der må ikke være en modydelse. 

Denne praksis kan rummes inden for PwC’s definition på uddelinger.

Definition

En uddeling er 
fondsbestyrelsens bindende 
beslutning om fondens 
direkte eller indirekte 
afgivelse af ressourcer til 
en modtager og til et 
formål, der ligger inden for 
fondens formål.

!
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Hvad er uddelinger (2)

I praksis skelnes mellem direkte, indirekte og interne uddelinger: 

• Direkte uddelinger er et direkte tilsagn fra fonden om at afgive en bestemt værdi til tredjemand – fx tildeling af 
et aktiv eller et kontantbeløb

• Indirekte uddelinger er transaktioner, som er forbundet med et gaveelement – fx lån på favorable vilkår eller 
udlejning til under markedspris. 

• Interne uddelinger er dispositioner internt i fonden, hvor man søger at opfylde formålet. Det er ikke 
fondsretligt at anse som en uddeling – kun dispositioner, der afgiver værdi til en ekstern modtager, anses som en 
fondsretlig uddeling.

I praksis kan være vanskeligt at afgøre – men skillelinjen er helt afgørende i forhold til fondslovgivningen.
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Hvornår er der tale om en uddeling hhv. 
en driftsomkostning for fonden? (1)

Fire eksempler: Uddeling Omkostning 

1. En fond ansætter en forsker til at forske i 

sygdomsbekæmpende midler (og der sker 

ingen løbende offentliggørelse af 

resultaterne) – og kriterierne i ÅRL for 

aktivering er ikke opfyldt



2. …efter 1 år vælger fonden at offentliggøre 

første delresultat af forskerens arbejde


3. En fond beslutter, at den vil igangsætte et 

forskningsprojekt og uddeler et beløb til en 

uafhængig forsker



4. En fond ansætter selv en forsker, der på 

forhånd får frie hænder i forhold til at 

disponere over alle resultater

()

Ovennævnte er PwC's umiddelbare fortolkning af lov om erhvervsdrivende fonde. 

Erhvervsstyrelsen er os bekendt endnu ikke fremkommet med afgørelser herom.
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Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for 
fonden (2)?

En uddeling er en ”bindende beslutning” om afgivelse af ressourcer til ”en (ekstern) modtager”. 

• Situation 1 – uddeling til sidst, når resultatet publiceres. Indtil da er det afholdelse af driftsomkostninger.

• Situation 2 – uddeling allerede når fonden ubetinget afgiver retten til værdien af forskningen. Binder man sig til fx 
på forhånd til en 3-årig ansættelse, sker hele uddelingen på det tidspunkt.

Situation 1
Beslutter at 
ville støtte 
forskning

Ansætter en 
forsker

Forskning 
udføres i 3 år

Resultatet 
publiceres

Situation 2
Beslutter at ville 
støtte forskning

Ansætter en 
forsker der får 

frihed til at 
publicere 

resultatet løbende

Det samlede 
resultat publiceres
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Hvornår er der tale om en uddeling 
hhv. en driftsomkostning for fonden (3)?

Hvilken betydning har det, om uddelingen sker først eller sidst 
i processen?

• Hvis uddelingen sker først, er der tale om uddeling af kontanter
• Hvis uddelingen sker til sidst, er der tale om uddeling af et ikke-

likvidt aktiv:
− Uddeling skal ske til dagsværdi
− Vurderingsberetning der forklarer, at aktivet ikke har en højere 

værdi, end den ledelsen sætter på aktivet i forbindelse med 
uddelingen

− Indregning af uddelingen i resultatopgørelsen som en 
salgstransaktion hhv. en uddelingstransaktion – ”brutto-
indregning”.

Indtægt 500

Omkostninger …

Resultat 500

…

Uddelinger 500

Udfordring
Hvordan opgøres dagsværdien? 

Evt. brug af kostprisen som 
udtryk for dagsværdi– men husk 

krav om vurderingsberetning.
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Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for 
fonden (4)?

Situation 1
Beslutter at 
ville støtte 
forskning

Ansætter en 
forsker

Forskning 
udføres i 3 år

Resultatet 
publiceres = 

uddeling

Resultatopgørelsen År 1 År 2 År 3-5 År 6

Indtægt - - - 500

Omkostninger - 10 300 20

Resultat 0 -10 -300 480

…

Uddelinger 0 0 0 500
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Hvornår er der tale om en uddeling 
hhv. en reklameomkostning for 
fonden (1)?

Uddelinger i forhold til reklame

• En uddeling er fondsbestyrelsens bindende beslutning om fondens 
direkte eller indirekte afgivelse af ressourcer til en modtager og til et 
formål, der ligger inden for fondens formål.

• En omkostning til reklame er betaling for en serviceydelse, der leveres 
til fonden til brug i dennes virksomhed. Det er driftsomkostninger for 
fonden.

Hvad er reklame for en erhvervsdrivende fond?

Se nogle eksempler på næste slide…
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Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en reklameomkostning for 
fonden (2)?

Eksempel Reklame eller uddeling?

• Et arrangement, der er åbent for offentligheden for at fejre 

uddelingsmodtagere? 

Er formentlig reklame

• Et lukket arrangement for et antal prismodtagere? Er formentlig en del af uddelingen

• En særlig gave, der gives til uddelingsmodtageren – fx en mindre 

kunstgenstand – som et symbol (ved siden af selve uddelingen)?

Er formentlig en del af uddelingen

• Et arrangement i den kreds af forskere, som fonden normalt støtter? Er formentlig reklame

• En fonds betaling af et sponsorat på vegne af den underliggende 

driftsvirksomhed

Er et tilskud til dattervirksomheden

• Tilstedeværelsen på ”Folkemødet” på Bornholm eller lign. Er formentlig reklame

Vurderingen er svær i praksis – og er altid en konkret vurdering  
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Hvornår er omkostninger i forbindelse med uddelinger at anse som 
en del af uddelingen hhv. driftsomkostninger?

• Hovedregel: Omkostninger vedrørende administration af ansøgningerne  Administrationsomkostning for 
fonden. 

• Undtagelse: Bistår fonden med udformningen af ansøgningen, ”tegner projektet”  Muligvis en del af 
uddelingen.

Betaler fonden fx for revision af projektet, må det anses for at være en del af den samlede uddeling, eftersom det sparer 
en konkret og nødvendig omkostning hos en bestemt modtager.
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Sammenfattende for uddelinger og omkostninger m.v.

• Uddelinger er bindende tilsagn om at afgive værdier – uden modydelse

• Driftsomkostninger er afholdelse af udgifter – med modydelse

• Reklameomkostninger er en del af driftsomkostningerne – det vil sige også med modydelse

 I praksis kan grænserne være ”hårfine”

 Ud fra en fondsretlig synsvinkel er det lettere at give tilsagn om likvider i starten af et 
projekt, end selv at forestå udviklingen af projektet og så uddele resultatet.

Foretages der væsentlige skøn, fx ved opgørelse af dagsværdien, skal disse væsentlige skøn 
omtales.

I ledelsesberetningens afsnit om uddelingspolitikken kan man tillige omtale, at der uddeles 
aktiver.
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Uddelinger – særligt om uddelingsrammen

Uddelingsrammen er et begreb, som blev introduceret i Erhvervsstyrelsens statusbrev af 15. maj 2014. 
Begrebet findes ikke i loven – men betyder, at man undgår mellembalance ved uddelinger i 2. halvår. 

I årsrapporten for 1/1 - 31/12 2017  Legatarfortegnelsen skal indeholde faktiske uddelinger foretaget i denne periode. 
Dette samlede beløb skal svare til det, der vises i resultatdisponeringen (eller på egenkapitalen) i 2017-
årsrapporten.

Regnskabsår

31/12 

2017

Senest 31/5 20 18 aflægges 

årsrapport for 2017 inkl.

uddelingsrammen, som 

kan anvendes til 

uddelinger frem til næste 

årsrapport aflægges 

senest 31/5 2019.

31/12 

2018
Senest 31/5 2019 aflægges årsrapport for 

2018 med resultatdisponering af de 

faktisk foretagne uddelinger for perioden 
1/1 –31/12 2018 = legatarfortegnelsen. 

Samtidigt reguleres uddelingsrammen for 

det kommende år.
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Praksis fra Fondsmyndighederne (1)
Notat fra Erhvervsstyrelsen om bestyrelsens 
pligter

Notat af 7. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen – ”Opmærksomhedspunkter 
for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde” – følgende er bl.a. 
nævnt i notatet:

• Uanset at et bestyrelsesmedlem er udpeget af andre, skal medlemmet 
altid varetage fondens interesser.

• Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt – og ansvaret følger 
personen.

• På baggrund af formandens pligter iht. god fondsledelse anføres 
følgende:

• Bestyrelsen skal være selvstændig ift. fondens stifter og væsentlige 
gavegivere.

Det er Erhvervsstyrelsens holdning, at formanden skal give retvisende og 
fyldestgørende oplysninger til bestyrelsen og sørge for et forsvarligt 
beslutningsgrundlag i bestyrelsen, herunder at der indhentes juridisk 
rådgivning i relevant omfang. Det kan være ansvarspådragende ikke at leve 
op til de pligter, et bestyrelsesmedlem har, og bestyrelsesmedlemmet kan 
afsættes af fondsmyndigheden.
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Praksis fra Fondsmyndighederne (2)
God fondsledelse

Til formålet er udarbejdet et skema, som fondene kan udfylde.

Erhvervsstyrelsens opfattelse er følgende:

• Hele det udfyldte skema om god fondsledelse skal gengives for offentligheden – enten i 
ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside eller i noterne. Det er ikke tilstrækkeligt 
blot at angive, at man følger alle anbefalinger eller fortælle, hvilke man ikke følger.

• Når lovpligtige redegørelser placeres på fondens hjemmeside, skal ledelsesberetningen 
indeholde URL-adresse – dvs. det direkte link til hjemmesiden.

Af LEF § 60 fremgår:

§ 60. Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede 
anbefalinger for god fondsledelse. Bestyrelsen skal i sin redegørelse oplyse, 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 bestyrelsen
redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig.
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