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Ny bekendtgørelse om 
samfundsansvar, det 
underrepræsenterede 
køn og fondes rapporte-
ring om god fondsledelse 
og uddelingspolitik  
 
Erhvervsstyrelsen har udsendt ”Bekendtgørelse 
om offentliggørelse af en række redegørelser efter 
årsregnskabsloven”, som bl.a. præciserer krav til 
redegørelser for samfundsansvar, det underre-
præsenterede køn og fondes rapportering på de-
res hjemmeside om god fondsledelse og udde-
lingspolitik, når redegørelserne placeres uden for 
ledelsesberetningen 

 

Af Frederik Bo Rementorp og Martin Kristensen, 22. juni 2016 

Præciseringer i den nye bekendtgørelse 
Erhvervsstyrelsen har 1. juni 2016 udgivet “Bekendtgørelse om offentliggørelse af 

en række redegørelser efter årsregnskabsloven”, som samler og ophæver en række 

eksisterende bekendtgørelser. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016 og har 

virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. 

Omfattede store virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i dag i ledelsesberet-

ningen give redegørelse for samfundsansvar og det underrepræsenterede køn. I 

stedet for at give oplysningerne i ledelsesberetningen, kan virksomheder vælge at 

give redegørelserne: 

 i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesbe-

retningen; eller 

 på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen 

Bekendtgørelsen indeholder en række præciseringer af, hvorledes rapporteringen 

udenfor ledelsesberetningen skal ske. 

Erhvervsdrivende fonde har endvidere pligt til at rapportere om god fondsledelse 

og uddelingspolitik. Dette kan ske i ledelsesberetningen eller på fondens hjemme-

side. Bekendtgørelsen indeholder også regler vedrørende fondes placeringer af 

sådanne beskrivelser udenfor ledelsesberetningen. 
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Betegnelser for redegørelser, der gives 
uden for ledelsesberetningen 
Det er i bekendtgørelsen præciseret, at redegørelsen for hhv. samfundsansvar og 

det underrepræsenterede køn skal offentliggøres som en samlet redegørelse under 

betegnelsen "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a" 

hhv. "Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregn-

skabslovens § 99 b”. 

Disse ”standardbetegnelser” gælder både redegørelser givet på virksomhedens 

hjemmeside og i en supplerende beretning. Med en samlet redegørelse menes, at 

den lovpligtige redegørelse jf. ÅRL § 99 a og § 99 b for hhv. samfundsansvar og det 

underrepræsenterede køn skal holdes adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger, 

virksomheden måtte give herom. Hidtil har det været praksis, at disse to redegørel-

ser undtagelsesvist har kunnet gives samlet, eftersom diversitet i ledelsen ofte 

adresseres sammen med CSR-redegørelsen. Eftersom diversiteten emnemæssigt 

kan hænge sammen med CSR, er det på mange måder praktisk, at denne model 

også fremadrettet er tilladt. Det er p.t. uafklaret, om Erhvervsstyrelsen vil accepte-

re sammenlægning i andre tilfælde, end når man bruger internationale standarder, 

som er det eneste tilfælde i bekendtgørelsen, hvor der specifikt gives hjemmel her-

til. Adgangen til at kombinere redegørelserne kan ikke overføres til de øvrige rede-

gørelser. 

Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetnin-

gen i virksomhedens årsrapport. Ligeledes skal regnskabsperioden for den pågæl-

dende årsrapport angives, og redegørelsen skal dække samme periode som årsrap-

portens regnskabsperiode. Oplysningerne skal også være tilgængelige på hjemme-

siden fra det tidspunkt, årsrapporten offentliggøres.  

Erhvervsdrivende fonde kan på fondens hjemmeside afgive redegørelse om god 

fondsledelse og fondens uddelingspolitik, og redegørelserne skal benævnes ” Rede-

gørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” og ”Redegørelse for 

fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b”. 

For alle de omtalte redegørelser er det et krav, at man i ledelsesberetningen anfø-

rer URL-adressen til den enkelte redegørelse eller til den URL-adresse, hvor virk-

somheden har offentliggjort samtlige sine redegørelser. URL-adressen er den in-

ternetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.  

Redegørelserne skal endvidere være tilgængelige i uredigeret form i fem år. Derfor 

er virksomheden/fonden forpligtet til at fastholde rådigheden over domænet i de 

fem år. Såfremt adressen mod forventning skifter, skal der henvises til den eller de 

nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport. 

 

Du kan læse bekendtgørelsen vedrørende placering af redegørelser udenfor ledel-

sesberetningen her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180521 
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