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Oversigt over ændringer til ÅRL
der følger af ny lov om erhvervsdrivende fonde

► Gældende for alle erhvervsdrivende fonde
uanset regnskabsklasse (one size fits all):
► Præciseringer af gældende praksis for uddelinger

► Årets uddelinger skal præsenteres som en
resultatdisponeringspost - ikke en omkostning

► Ledelsesberetningen – nye krav
► Redegørelse for fondsledelse
► Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets

uddelinger
► Nye oplysningskrav

► Alle transaktioner mellem fonden og nærtstående
parter

► Ledelsesvederlag
► Kravene gælder for regnskabsår, der starter 1.

januar 2015 og senere
► OBS ! Visse regnskabsmæssige krav er ved en

fejl trådt i kraft pr. 1. januar 2015

Nye regnskabskrav for erhvervsdrivende fonde

http://shop.billesoe.dk/product.asp?product=808
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Ændringer til årsregnskabsloven
Uddelinger

Regnskabsklasse B C(m) C(s)
Uddelinger af årets løbende overskud og frigivelser i
årets løb af bundne EK-reserver bliver muligt – dog
krav om mellembalance ved uddelinger > 6 måneder
efter balancedagen

ü ü ü

Bestyrelsen kan evt. fastsætte en uddelingsramme på
årsmødet

ü ü ü

Uddelinger skal måles til dagsværdi ü ü ü

Uddelinger skal præsenteres som en
resultatdisponeringspost - ikke som en omkostning

ü ü ü

Ved uddelinger af andre værdier end kontanter - krav
om vurderingsberetning

ü ü ü

Uddelinger
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Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen ?

► § 41 - Til uddeling kan alene
anvendes frie reserver i henhold til
fondens senest godkendte
årsrapport

► Midler, der er optjent i årets løb
kunne ikke uddeles

► § 78 - Til uddeling kan alene
anvendes frie reserver i henhold til
fondens senest godkendte
årsregnskab

► Stk. 2. Efter aflæggelsen af fondens
første årsrapport kan optjent
overskud og frie reserver, der er
opstået eller blevet frigjort efter den
periode, der senest er aflagt
årsrapport for, også anvendes til
uddelinger, medmindre beløbet er
uddelt, forbrugt eller bundet.

Uddelinger

Hidtidig LEF Ny LEF

Løbende uddelinger skal følge samme principper som acontoudbytte i
kapitalselskaber

Krav om mellembalance, hvis der foretages uddelinger mere end 6 måneder
efter balancedagen for senest godkendte årsrapport
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Hvad er udfordringerne ved at overgå til et
system, som det vi kender fra kapitalselskaber ?

Uddelinger

Der er nok i praksis væsentlige
tidsmæssige forskelle på

uddelinger i fonde i forhold til
udbytte i kapitalselskaber

I kapitalselskaber udloddes
alene kontanter eller fysiske
aktiver - ikke tjenesteydelser

Uddelinger skal fremover måles
til dagsværdi

Væsentlige udfordringer omkring
værdiansættelsen

I fonde uden frie EK-reserver -
mulighed for løbende

uddelinger uden forudgående
”opsparing” og til gengæld kan

kravet om  mellembalance være
byrdefuldt
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Planlægning og tilrettelæggelse af
processen for uddelinger er muligt

► 2 metoder: jf. vejledning om uddelinger
► Ved metode 1 foretages selve beslutningen om uddelinger på

årsmødet i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten og
udmøntning af uddelinger i umiddelbar forlængelse heraf

► Ved metode 2 besluttes en uddelingsramme ved godkendelsen af
årsrapporten, mens selve beslutningen om uddelinger sker
efterfølgende

► Tilpasning af fondens forretningsgange og proces for
beslutning af uddelinger kan genovervejes i lyset af de nye
regler

► Overvej også eventuelle skattemæssige konsekvenser !

Uddelinger

Arsmøde

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Uddeling uden mellembalance

Uddeling med krav om mellembalance Uddeling med krav om mellembalance
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Begrebet ”uddelingsrammen”

► Uddelingsrammen skal primært sikre fleksibilitet i forhold til lovens krav
om mellembalance og derudover transparens om fondens uddelinger
► Revision & Regnskabsvæsen nr. 7, fra 1987

► Uddelingsrammen skal fortælle regnskabsbrugerne, hvad fondsledelsen
forventer at uddele for det kommende år
► Uddelingsrammen omfatter det kommende års påtænkte uddelinger
► Uddelinger indenfor uddelingsrammen kræver ikke mellembalancen uanset

tidspunktet for beslutning om uddelinger
► Uddelingerne i årets løb fragår i uddelingsrammen
► Uddelingsrammen kan senere udvides (husk mellembalancekravet)

Uddelinger
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Uddelinger i erhvervsdrivende fonde er en
resultatdisponeringspost

► For at sikre klarhed om den regnskabsmæssige præsentation af årets
uddelinger er det præciseret, at uddelinger er en resultatdisponering
► Kodificering af gældende praksis

► Årets uddelinger skal præsenteres i resultatdisponeringen og skal
stemme til legatarfortegnelsen

► I et kapitalselskab præsenteres foreslået udbytte som en
resultatdisponeringspost, mens udbetalt udbytte indregnes som en
direkte egenkapitalpostering

Uddelinger
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Eksempel på resultatdisponering og
egenkapitalopgørelse

Eksempel

Årets resultat 1.000

Resultatdisponering

Konsolidering af grundkapital 100

Årets uddelinger 1.250

Heraf anvendt af uddelingsramme -1.250

Overført til uddelingsramme 1.000

Overført resultat -100

1.000

Egenkapital
Grund-
kapital

Overført
resultat

Uddelings-
ramme

Egenkapital
i alt

Saldo 1. januar 3.000 9.000 1.500 13.500

Årets uddelinger -1.250 -1.250
Overført jf.
resultatdisponering 100 -100 1.000 1.000

Saldo 31. december 3.100 8.900 1.250 13.250

Uddelinger

Resultatdisponering Egenkapitalopgørelse
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Mere om udfordringerne ved præsentation af
uddelinger som en resultatdisponering

• Kontanter
• Aktiver, der stilles til rådighed for legatarer i en tidsbegrænset

periode
• Donationer af egne produkter til almenvelgørende formål
• Tjenesteydelser
• Rabatter til særlige legatarer

Omfatter typisk

• Præsenteres som en resultatdisponeringspost
• Hvis goder ydes eller stilles til rådighed uden betaling eller kun

mod delvis betaling i forhold til dagsværdi skal favørelementet
indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen

• Dagsværdiansættelse kan være en væsentlig udfordring

Præsentation i
årsregnskabet

• Omfatter i henhold til loven alle uddelinger i andre værdier end
kontanter

• Må dog antages alene at gælde for uddeling af enkeltstående
fysiske aktiver

• Opdatering af vejledningen om uddelinger forventes

Krav om
vurderingsberetning

Uddelinger
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Mange forskellige former for ”uddelinger” og
regnskabsmæssige udfordringer

► Uddeling af fysiske aktiver f.eks. kunstværker,
hospitalsudstyr m.v.

► Fondens fysiske aktiver stilles til rådighed til
uddelingsformål mod betaling eller uden betaling
► Lejemål
► Kunstværker, der udlånes til udstillinger
► Mad, drikke og andre fornødenheder til særligt udsatte

► Rentefrie lån eller lån på favorable vilkår
► Tilsagn om underskudsgaranti
► Tilskud til dattervirksomhed

Uddelinger
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Eksempel 1: Uddeling af fysisk aktiv

Uddelinger

En erhvervsdrivende fond besidder et fysisk aktiv, der er erhvervet for 40 år
siden. Aktivet besluttes nu uddelt til en uddelingsberettiget modtager.

Den regnskabsmæssige værdi af aktivet udgør 140 tkr. Dagsværdien af aktivet
anslås at udgøre 250 tkr.

Så snart fondsledelsen træffer en bindende beslutning om uddeling af aktivet,
afgangsføres aktivet fra fondens balance.

Uddelingen udgør 250 tkr. og der indregnes en gevinst i resultatopgørelsen på
forskellen mellem regnskabsmæssig værdi  og dagsværdi af aktivet = 110 tkr.

Nettoeffekten på fondens egenkapital = -140 tkr.

Transaktionen medfører krav om udarbejdelse af vurderingsberetning
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Eksempel 2: Ejendom stilles gratis til
rådighed til uddelingsberettiget formål

Uddelinger

En erhvervsdrivende fond har en ejendom, som den ønsker at stille gratis til
rådighed til uddelingsberettiget formål i en 5 års periode (bindende aftale).

Fondens årlige omkostninger til ejendommen inkl. afskrivninger udgør 125 tkr.
Dagsværdien af den vederlagsfrie anvendelse af ejendommen

udgør årligt 300 tkr, der reguleres med et prisindex.

Der er tale om uddeling af 5 års husleje = nutidsværdi på 1.500 tkr.
Uddelingen på 1.500 tkr. fragår egenkapitalen på tidspunktet for afgivelse af

tilsagn overfor legatmodtagere. Modpost er udskudte indtægter, der
indtægtsføres som huslejeindtægter over de kommende 5 år

Nettoeffekten på fondens egenkapital efter 5 år = - 625 tkr.

Transaktionen medfører efter vores opfattelse ikke
krav om udarbejdelse af vurderingsberetning
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Eksempel 3: Fonden yder et rentefrit lån til
uddelingsberettiget formål

Uddelinger

En erhvervsdrivende fond yder et stående rentefrit lån på 500 tkr.
Lånet skal tilbagebetales om 10 år

Dagsværdien af lånet udgør på tidspunktet for lånetilsagn 372 tkr.

Der er tale om en uddeling af rentefordelen = 128 tkr.
Uddelingen på 128 tkr. fragår egenkapitalen på tidspunktet for afgivelse af
lånetilsagn. Der indregnes i fondens balance et tilgodehavende på 372 tkr.

Modpost er likvider, der krediteres med 500 tkr.
Der indregnes løbende en amortiseret renteindtægt over lånets løbetid

med tilsvarende løbende forhøjelse af fondens tilgodehavende,
således at dette udgør 500 tkr., når lånets løbetid udløber.

Nettoeffekten på fondens egenkapital efter 10 år = 0 tkr.

Ingen krav om udarbejdelse af vurderingsberetning
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Ændringer til årsregnskabsloven
Nye krav til ledelsesberetning

Regnskabsklasse B C(m) C(s)
Redegørelse for fondsledelse ü ü ü

Redegørelse for fondens uddelingspolitik og
uddelinger i året

ü ü ü

Ledelsesberetningen
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Redegørelse for fondsledelse

► Formål: Åbenhed og transparens i ledelsen af
erhvervsdrivende fonde

► Krav om at udarbejde og offentliggøre en
redegørelse for fondsledelse
► Følg eller forklar princippet

► Redegørelsen skal være samlet og skal
dække situationen i regnskabsåret

► Redegørelsen skal præsenteres som en del
af ledelsesberetningen eller placeres i
noterne til årsregnskabet

► Bemyndigelse i loven til ERST
► Mulighed for offentliggørelse af

redegørelsen på hjemmeside
► Med henvisning fra ledelsesberetningen eller

noterne
► Nærmere regler for offentliggørelse og

ajourføring heraf samt ledelsens ansvar og
revisors pligter for oplysningerne på
hjemmesiden

Ledelsesberetningen
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Redegørelse for uddelingspolitik og årets
uddelinger
► Formål: Åbenhed og transparens i fondes uddelingspolitik

og årets uddelinger.
► Redegørelsen skal indeholde:

► Strategi samt retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger.
► Ikke blot en afskrift af vedtægten

► Hovedkategorier af uddelinger i regnskabsåret og
størrelsen af uddelingerne i fordelt i hovedkategorier,
medmindre legatarfortegnelsen indgår i årsrapporten

► Hovedkategorier vil afhænge af den konkrete fonds
forhold, herunder fondens vedtægt. - Kontinuitet i
kategorisering

► Redegørelsen skal præsenteres som en del af
ledelsesberetningen eller placeres i noterne til
årsregnskabet

► Bemyndigelse i loven til ERST
► Mulighed for offentliggørelse af redegørelsen på

hjemmeside
► Med henvisning fra ledelsesberetningen eller noterne

► Nærmere regler for offentliggørelse og ajourføring heraf
samt ledelsens ansvar og revisors pligter for oplysningerne
på hjemmesiden

Ledelsesberetningen
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Ændringer til årsregnskabsloven
Præsentation og oplysninger

Regnskabsklasse B C(m) C(s)
Alle transaktioner mellem fonden og nærtstående
parter i forhold til fonden skal oplyses

ü ü ü

Ledelsesvederlag inkl. vederlag som fondens
bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem
i andre virksomheder i koncernen

ü ü ü

Legatarfortegnelsen skal fremover enten indarbejdes i
årsrapporten eller indsendes til Erhvervsstyrelsen
samtidig med årsrapporten

ü ü ü

Nye oplysningskrav
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Oplysninger om alle transaktioner mellem
fonden og nærtstående parter
► Transaktioner mellem fonden og dens nærtstående parter

skal oplyses, herunder:
► arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående parter,
► informationer om transaktioner og mellemværender, der er

nødvendige for en forståelse af forholdets mulige påvirkning af
årsregnskabet.

► Oplysningerne skal som minimum omfatte:
►Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse
►Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for

disse
►Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter samt

den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender

Nye oplysningskrav
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Fondens og dens nærtstående parter

► Nærtstående parter fastlægges i henhold til IAS 24

Nye oplysningskrav

Erhvervs-
drivende

fond

Datter 1

Associeret
2

Datter 2

Datter 3

Associeret
1

Datter 4

Associeret
3

Joint
venture

Fondsledelse
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Oplysningskrav om ledelsesvederlag m.v.

► En erhvervsdrivende fond give oplysninger om ledelsesvederlag og
særlige incitamentsprogrammer jf. ÅRL § 98 b
► Er fonden modervirksomhed i en koncern, der undlader at udarbejde

koncernregnskab i henhold til
► ÅRL § 110 (mindre koncerner)
► ÅRL § 111 (koncernregnskab uden fonden) eller
► ÅRL § 114 stk. 2 (udeholdelse af koncernregnskabet)

► skal der gives oplysning om det samlede ledelsesvederlag, som
medlemmer af fondens bestyrelse og direktion modtager som
ledelsesmedlemmer i andre virksomheder i koncernen

► Fortsat lempelse, hvis vederlæggelse af et enkelt ledelsesmedlem,
derved oplyses

► Bemyndigelse til ERST: fastsætte yderligere krav om oplysninger af
andre vederlag eller honorarer, som et medlem af ledelsen,
administrator eller andre modtager for rådgivning eller administration
eller lignende for fonden

Nye oplysningskrav
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Legatarfortegnelse

► Fondsmyndigheden kunne
anmode om en
legatarfortegnelse i forbindelse
udførelsen af tilsynshvervet

► Krav om legatarfortegnelse, der
årligt skal indsendes til
Erhvervsstyrelsen senest
samtidig med årsrapporten
► Separat dokument
► Eller en note i selve

årsrapporten

Hidtidig LEF Ny LEF

Nye oplysningskrav

Overvejelse

Hvilken model
skal

anvendes ?
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Formaliakrav til legatarfortegnelsen

► Legatarfortegnelsen
► skal som minimum indeholde navn på modtagerne og det beløb,

som de enkelte personer m.v. har modtaget
► Tilbageførsler af uddelinger skal derfor også indgå i

legatarfortegnelsen såvel som i resultatdisponeringen
► Totalen for uddelinger i henhold til fortegnelsen skal svare til årets

uddelinger i henhold til resultatdisponeringen
► Gruppering i hovedkategorier anbefales

► Legatarfortegnelsen er undtaget fra kravet om aktindsigt, hvis
fortegnelsen indsendes som et selvstændigt dokument

Nye oplysningskrav
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Årsrapporter på engelsk

► Mulighed for årsrapporter på engelsk
► LEF § 11 stk. 4: Erhvervsstyrelsen kan fastsætte de nærmere

regler om udarbejdelse af årsrapport på engelsk
► Bemyndigelsen er endnu ikke udnyttet
► Erhvervsstyrelsen har oplyst, at erhvervsdrivende fonde på trods

af den manglende bekendtgørelse kan aflægge årsrapport på
engelsk

Andre forhold

http://blogs.constantcontact.com/wp-content/uploads/2012/03/newspaper-changes.jpg
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Spørgsmål ?
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