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Bestyrelsens værdiskabelse i fonde 

• Governance/ledelse – udkast til den nye fondslov 

 

• Værdiskabende bestyrelsesarbejde generelt: 

 Kompetencer i forhold til opgaven 

 Samarbejdet i bestyrelsen og med øvrig ledelse 

 

• Andre forhold 

 Hvorfor kommer der ikke flere store erhvervsdrivende fonde? 
(skat) 
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Governance/ledelse – udkast til den nye fondslov 
 

• Forbud mod at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens 
bestyrelse. 

• Forbud mod at direktør i et datterselskab kan være formand eller 
næstformand i fonden. 

• Fondsmyndigheden kan ikke (længere) tillade, at en direktør i en 
fond også er bestyrelsesformand i fonden (samt kodificering af at det 
også gælder næstformanden i bestyrelsen).* 

• Kodificering af at bestyrelsen skal varetage fondens formål og 
interesser. 

• Bestyrelsens opgaver præciseres.* 

• Direktørens opgaver præciseres.* 
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Governance/ledelse – udkast til den nye fondslov 

• Administrators funktion omtales fremover i lov om erhvervsdrivende 
fonde, og det præciseres, at administrator ikke er direktør. 

• Forbud mod utilbørlige dispositioner.* 

• Mulighed for at fondsmyndigheden kan give påbud til bestyrelsen 
om afskedigelse af direktør. 

• Kodificering af forbud mod, at bestyrelsen i stifterselskab udgør 
flertallet af fondsbestyrelsen. 

• Reglerne om ledelsens vederlag kodificeres, så der skal tages hensyn 
til koncernens finansielle stilling.* 

• Bestyrelsen skal fremover forholde sig til Anbefalinger for god 
Fondsledelse, herunder anbefalinger vedrørende 
bestyrelsesmedlemmers uafhængighed. 
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Governance/ledelse – udkast til den nye fondslov 

• Fondene skal fremover i ledelsesberetningen, eller eventuelt på deres 
hjemmeside, afgive redegørelse for fondsledelse (ændring af 
årsregnskabsloven). 

• Kodificering af muligheden for arbejdende bestyrelsesformand.* 

• Præcisering af reglerne om skriftlige bestyrelsesmøder.* 

• Krav om forretningsorden indføres for bestyrelsen.* 

• Særreglen om medarbejderrepræsentation i bladfonde ophæves. 

• Krav om angivelse af vederlag til bestyrelse og direktion, samt 
nærtstående hertil, uanset regnskabsklasse (ændring af 
årsregnskabsloven). 

• Oplysningskrav om nærtstående parter. Hvis f.eks. et 
bestyrelsesmedlem modtager andre former for vederlag end 
bestyrelseshonorar, skal der medtages oplysning herom i årsrapporten 
(ændring af årsregnskabsloven). 
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Bestyrelsens opgaver og kompetencer 

• Fondsopgaven 

 Stifters ønsker og hensigt (hjertet) 

 Ledelses- og bestyrelsessammensætning 

 Optimering og uddelinger (effektmåling / skatteplanlægning m.m.) 

 

• Kapitalberedskab 

 Placering (risiko og afkast) 

 Likvidt beredskab 

 

• Ledelse i relation til driftsaktiviteten/koncernen 
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Bestyrelsens opgaver og kompetencer  
(One size does not fit all ) 

Fond 

Operating 
company 

Børs-
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Holding 

Ikke-børs-
noteret 

Bevare 
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udvikle 
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Andet 

Operating 
company 

Fond Fond/ 
Operating 
companies 

D/S D/S D/S 
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Andre forhold 

 

• Regnskab 

 Koncernregnskab 

 IFRS/ÅRL 

 Uddrag 

 

• Skat 

 Stiftelser 

 Modtagne udbytter 

 Uddelinger 
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Stiftelse af fonde 
 

 

 

• Ej mulighed for skattemæssig succession 
ved gave eller arv 

Gaver 

− Afgiftsfri ved gaver til almennyttig 
fonds grundkapital 

− 20 % ved oprettelse af familiefond 

Arv 

− Afgiftsfri ved arv til almennyttig fond 

− 36,25 % boafgift på anden arv 

• Mulighed for skattefrihed ved 
moderselskabs gave af aktier m.v. til 
almennyttig fond 

 

 

Konkrete og mærkbare forbedringer af 
virksomhedernes vilkår, bl.a.:  

Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal 
forbedres, så overtagelse af virksomheder 
kan ske med skattemæssig succession.  

Med virkning fra 2016 skal der således ikke 
betales aktieindkomstskat af avancen hos 
den hidtidige ejer, når denne donerer 
virksomheden til fonden.  

Regeringen vil præsentere aftaleparterne 
for et konkret forslag til udmøntning af den 
afsatte ramme på 300 mio. kr. årligt fra 
2016.  

Siden Pinsepakken 1998  
– med virkning fra 1. januar 1999 til nu 

Vækstplan 2013 
– politisk forlig april 2013 
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• Mulighed for skattefrihed ved 
moderselskabs gave af aktier m.v. til 
almennyttig fond 

 

 

Konkrete og mærkbare forbedringer af 
virksomhedernes vilkår, bl.a.: 

Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal 
forbedres, så overtagelse af virksomheder 
kan ske med skattemæssig succession.  

• Fra og med 2015 afsættes der årligt 300 mio. 
kr. (ca. 700 mio. kr. i værdi), så overdragelse af 
virksomheder kan ske med skattemæssig 
succession til erhvervsdrivende fonde. 
 

• ”Først til mølle princippet”? 
 

• Delvis overdragelse til en fond? 

 

Siden Pinsepakken 1998  
– med virkning fra 1. januar 1999 til nu 

Vækstplan 2013 
– politisk forlig april 2013 
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TfS 2007, 432 Ydelse af gave til en fond, der har 
almenvelgørende formål 

Skattemæssige konsekvenser 

Ingen skat i fonden, hvis givet til fondens grundkapital. 

Ingen skat i Holding, hvis ≥ 10% af aktierne. 

Ingen beskatning af hovedaktionæren. 

Hvis Holding dannet ved skattefri omdannelse – 3 års frist. 

Holding 

Drift 

Almen-
velgørende 

fond 

Overdragelse  
af aktier 
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