BA Nyhedsbrev - Frist for
indsendelse af årsrapport
og afholdelse af
generalforsamling
April 2020
Frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling
I BAs nyhedsbrev af 7. april 2020 informerede vi om, at Folketinget havde vedtaget en lov, som gør
det muligt at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsministeren har nu fastsat fristen for, hvornår bl.a. selvstændige Brugsforeninger senest skal
indsende årsrapporten for 2019 til Erhvervsstyrelsen, og hvornår der skal afholdes generalforsamling.
Frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen
Fristen for indsendelse af årsrapport for alle virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven,
herunder de selvstændige Brugsforeninger, er senest den 31. august 2020. Fristen er altså forlænget
med 3 måneder. Årsrapporten skal dog stadig indsendes umiddelbart efter godkendelse
på generalforsamlingen, så man kan naturligvis indberette tidligere end 31. august 2020.
Mulighed for at indberette årsrapporten 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet er stadig
mulig
Hvis forsamlingsforbuddet f.eks. fortsat forhindrer virksomheden i at afholde generalforsamling, så er
det stadig muligt at få udskudt fristen til 8 uger efter, at forsamlingsforbuddet er ophævet.
Det gælder i de situationer, hvor der er flere end 10 deltagere på generalforsamlingen, hvor
årsrapporten godkendes.
Hvis selvstændige Brugsforeninger vil benytte 8 ugers fristen, så skal Erhvervsstyrelsen have
meddelelse herom på indberet@erst.dk senest 8 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil
sige den 31. august 2020.
Vedtægtsbestemmelser om afholdelse af generalforsamling kan nu lovligt fraviges
Selvstændige Brugsforeninger har i deres vedtægter oftest fastsat bestemmelser om, hvornår der
skal foretages indkaldelse eller afholdelse af den ordinære generalforsamling. Bekendtgørelse gør
det lovligt at fravige vedtægternes frist for afholdelse af generalforsamling. Muligheden for at fravige

vedtægtsfristerne for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling gælder med virkning fra den 1.
marts 2020.
Afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling
I BAs nyhedsbrev af 7. april 2020 er det beskrevet, at selvstændige Brugsforeninger kun kan afholde
fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk fremmøde, hvis det tydeligt står i
Brugsforeningens vedtægter.
Med henvisning til coronavirus-situationen, er der med bekendtgørelsen nu skabt grundlag for, at
selvstændige Brugsforeninger kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom det
går imod den selvstændige Brugsforenings vedtægtsbestemmelser. Dette under forudsætning af, at
generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet.
Forudsætningen for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling er, at det skal ske i
overensstemmelse med selskabslovens regler, som bl.a. stiller krav om indhold af indkaldelse mv.
Hvis selvstændige Brugsforeninger vælger at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling,
skal indkaldelsen til generalforsamlingen indeholde oplysninger om:
•
•
•

På hvilken måde elektroniske medier finder anvendelse.
Hvordan medlemmerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse.
Hvor de kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i
generalforsamlingen.

Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling vil kræve praktisk koordination mellem
den selvstændige Brugsforening, dirigenten, ledelsen og it-leverandør med henblik på, at afviklingen
kan ske sikkert og forsvarligt, idet en sådan elektronisk afvikling kræver særligt udstyr og teknisk
assistance.
BA anbefaler derfor, at generalforsamlingen forberedes senest 4 uger før afholdelse af
generalforsamlingen.
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