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Erhvervsstyrelsens sta-
tusbrev for fonde 
 
Af Henrik Steffensen og Martin  Kristensen 
 

Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2013 udsendt Statusbrev for de erhvervs-

drivende fonde december 2013, som omhandler følgende emner: 

1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af en række årsrapporter for 2012 

2. Vederlag til bestyrelsen 

3. Status på lov om erhvervsdrivende fonde 

4. Anbefalinger for at få en hurtigere sagsbehandling 

Statusbrevet kan i sin helhed læses her http://w2l.dk/file/437760/status-2013.pdf. 

Nedenfor gengiver vi de væsentligste budskaber fra statusbrevet. 

Ad. 1. Erhvervsstyrelsens gennemgang af årsrapporterne 
for 2012 
Erhvervsstyrelsens stikprøvekontrol viser primært fejl vedrørende følgende for-

hold: 

1. I 20 pct. af de gennemgåede årsrapporter har bestyrelsen ikke anmeldt ud- 

og indtræden af nye ledelsesmedlemmer,  

2. I 4 pct. af årsrapporterne stemmer grundkapitalen ikke med den i Er-

hvervsstyrelsens it-system registrerede grundkapital,  

3. ca. 8 pct. af årsrapporterne giver ikke tilstrækkelige oplysninger om datter-

selskaber,  

4. I 10 pct. af årsrapporterne blev uddelinger indregnet i resultatopgørelsen, 

hvor de i stedet skal indregnes som en overskuddisponering, 

5. I 10 pct. af årsrapporterne blev der ikke afskrevet på ejendomme, eller der 

var ingen afskrivning på opskrivningsbeløb,  

6. I 5 pct. af årsrapporten er minimumskravene til afsnittet om anvendt regn-

skabspraksis ikke opfyldt,  

7. I 31 pct. af årsrapporterne var fondene i en kapitaltabssituation, og  

8. I 10 pct. var der mindre forhold, som kunne være imødekommet med op-

lysninger i for eksempel ledelsesberetningen.  

I relation til punkt 7 skal bestyrelsen afholde et bestyrelsesmøde senest 3 måneder 

efter, at fonden har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen. På bestyrelsesmø-

det skal bestyrelsen redegøre for fondens økonomiske stilling, og stille forslag der 

fører til fuld dækning af grundkapitalen eller stille forslag om opløsning af fonden. 

Erhvervsstyrelsen kan foranledige en fond tvangsopløst, såfremt bestyrelsen ikke 

indkalder til et sådant bestyrelsesmøde, eller hvis bestyrelsen ikke beslutter at be-

rigtige fondens kapitalforhold inden for en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen.  
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Senest 4 uger efter afholdelse af bestyrelsesmødet, skal bestyrelsen indsende kopi 

af referat fra bestyrelsesmødet med redegørelse for fondens økonomiske stilling til 

fondsmyndigheden. 

Ad. 2 Vederlag til bestyrelsen 
Erhvervsstyrelsen anfører blandt andet følgende: 

Bestyrelsen skal varetage fondens interesser og sikre overholdelse af vedtægten. 

Udgangspunktet er således, at bestyrelsen ikke kan beslutte at tildele de enkelte 

medlemmer af bestyrelsen et vederlag i strid med vedtægten.  

Vedtægtsbestemmelser om vederlag til medlemmer af bestyrelsen suppleres af 

LEF § 19, stk. 1, hvorefter:  

”Vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige, hvad der anses for 

sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.”  

Efter LEF § 19, stk. 3, kan fondsmyndigheden nedsætte et vederlag, hvis fonds-

myndigheden vurderer, at dette er for højt. 

Afgørelser efter LEF § 19, stk. 3 træffes ud fra en samlet vurdering af alle sagens 

omstændigheder. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på de nedenfor 

beskrevne forhold, der dog ikke udgør en udtømmende beskrivelse af de hensyn, 

der indgår i bedømmelsen af, om et vederlag er ”sædvanligt” eller ”for højt” efter 

hvervets art og arbejdet omfang: 

 Bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter: Der ses på det faktiske tidsfor-

brug, men det vurderes også, hvad der er et sædvanligt tidsforbrug i for-

hold til bestyrelsens aktiviteter.  

 Fondens formål, aktiviteter og resultater: Bestyrelsens primære opgave 

er at opfylde fondens formål, og der kan være en afgørende forskel på 

både arten og omfanget af det arbejde, der kræves for at opfylde forskel-

lige formål. Der vil også blive taget hensyn til fondens faktiske aktiviteter 

og resultater.  

 Fondens størrelse: Størrelsen af fondens kapital har den betydning, at 

der alt andet lige vil være et større arbejde og ansvar forbundet med be-

styrelsesarbejdet, jo større fonden er. Fondens størrelse kan således være 

et parameter i forhold til at vurdere både hvervets art og arbejdets om-

fang.  

 Bestyrelseshonorarer i sammenlignelige virksomheder og fonde: Besty-

relseshonorarer i sammenlignelige fonde og eventuelle andre sammen-

lignelige virksomhedsformer, herunder aktieselskaber, indgår i vurde-

ring af, hvad der må anses for ”sædvanligt”. Det vil typisk være mest re-

levant at sammenligne med honorarernes størrelse i andre erhvervsdri-

vende fonde, der ud fra diverse parametre minder om den pågældende 

fond, men det kan ikke udelukkes, at det også kan være relevant at se på 

honorarernes størrelse i andre virksomhedsformer, hvis virksomhederne 

i øvrigt er sammenlignelige.  

I statusbrevet henvises også til en undersøgelse fra september 2012, der blev udar-

bejdet i forbindelse med Erhvervsfondsudvalgets forslag til ændring af lov om er-

hvervsdrivende fonde. 
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Undersøgelsen viser blandt andet følgende om vederlag:  

Tabel 97 Veder-

lag  

Formand  Evt. 

næst-

formand  

Menige 

bestyrelses-

medlemmer  

Gen-

nem-

snit 

vederlag  

Evt. 

særlige 

tillæg  

0  48 % 56 % 50 % 46 % 95 % 

1-20.000  21 % 19 % 27 % 28 % 1 % 

20.001-50.000  11 % 12 % 12 % 10 % 2 % 

50.001-150.00  11 % 6 % 6 % 11 % 2 % 

150.001-250.000  4 % 3 % 3 % 2 % 0 % 

250.001-

350.000  

1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 

350.00-500.000  2 % 3 % 1 % 1 % 0 % 

500.001 og over  2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Gensnit. vederlag 

i kr.  

48.179 30.929 22.941 28.036 2.256 

 

Ad. 3 status på ny lov om erhvervsdrivende fonde 
Som vi tidligere har omtalt sendte Erhvervsstyrelsen et høringsforslag til en ny lov 

om erhvervsdrivende fonde i høring den 10. juli 2013. Lovforslaget forventes frem-

sat i 1. halvdel af januar 2014.  

Ad 4. Anbefalinger for at få en hurtigere sagsbehandling 
Erhvervsstyrelsen anfører blandt andet: 

Erhvervsstyrelsen oplever ofte, at der mangler oplysninger eller dokumentation 

samt ny dateret vedtægt med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse i for-

bindelse med anmeldelse af vedtægtsændringer. I denne forbindelse skal Er-

hvervsstyrelsen gøre bestyrelsen opmærksom på, at en ændring af vedtægten 

ikke er gyldig, før fondsmyndigheden har givet tilladelse og eventuel samtykke 

hertil er givet fra Civilstyrelsen, jf. LEF § 48.  

Erhvervsstyrelsen skal derfor gøre bestyrelsen opmærksom på anmeldelsesbe-

kendtgørelsen, hvoraf fremgår, at anmeldelse om ændringer i vedtægten skal 

være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, med 

mindre andet er bestemt i lovgivningen. Med anmeldelsen skal følge dokumenta-

tion for ændringens lovlige vedtagelse – f.eks. referat fra afholdt bestyrelsesmøde 

– og ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes dateret vedtægt med den 

fuldstændige ordlyd i den nye affattelse. 


