Sida 1(2)

YTTRANDE
2012-03-13

Justitiedepartementet
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
103 33 Stockholm

Förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser,
Ju2012/1473/L1
Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda förslag på remiss och har följande
redovisningsmässiga synpunkter. Synpunkterna följer artikelordningen i förslaget till
förordning.
Artikel 11 punkt 2; Resultaten av de orelaterade ekonomiska verksamheterna
ska redovisas separat i bokföringen
I artikeln finns en begränsning till hur stor del av stiftelsens årliga nettoomsättning
som får avse en orelaterad ekonomisk verksamhet. Enligt förslaget ska resultaten av
de orelaterade verksamheterna redovisas separat endast i bokföringen. Detta innebär
att det av årsbokslutet inte kommer att framgå att stiftelsen bedriver en orelaterad
ekonomisk verksamhet. Det finns inte heller något upplysningkrav kopplat till att
stiftelsen bedriver sådan verksamhet Bör inte kravet istället vara att det av
årsbokslutet ska framgå att stiftelsen bedriver en orelaterad ekonomisk verksamhet
och resultatet av denna?
Artikel 34 punkt 2 - 3; Årsbokslut och årsrapport
I artikeln anges att den europeiska stiftelsen ska upprätta årsbokslut som tillsammans
med en årsrapport om dess verksamhet ska överlämnas till den behöriga nationella
registreringsenheten och till tillsynsmyndigheten inom sex månader efter
räkenskapsårets slut.
I årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL anges att en årsredovisning består av
balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse, 2 kap. 1 ÅRL.
Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i 6 kap. ÅRL. Bland annat anges i 6 kap. 4
§ att stiftelser i förvaltningsberättelsen även ska lämna uppgift om hur stiftelsens
ändamål har främjats under räkenskapsåret. Reglerna i årsredovisningslagen grundar
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sig på EU:s fjärde direktiv (78/660/EG) om årsbokslut i vissa typer av bolag där
artiklarna om förvaltningsberättelse finns i avsnitt 9.
Att i förordningen införa krav på ytterligare en rapport som ska offentliggöras och
som i stora delar ska ha samma innehåll som den förvaltningsberättelse som
årsredovisningslagen kräver innebär ett den administrativa bördan för de aktuella
stiftelserna blir tyngre än för stiftelser bildade enligt nationell lagstiftning.
Artikel 34 punkt 5; årsbokslut, revisionsberättelse och verksamhetsrapport ska
vara offentliga
Om här avses den årsrapport som reglerats i punkterna 2 och 3 bör samma begrepp
användas.
Artikel 38; Anställda och volontärer
I artikeln regleras hur anställda och volontärer ska representeras om antalet anställda
respektive antalet volontärer överstiger visst antal. Begreppen anställd respektive
volontär definieras inte. Om ersättning utgår, är man per automatik då anställd även
om den ersättning som erhålls inte är marknadsmässig? Alternativt kan en volontär
aldrig uppbära ersättning? För att undvika gränsdragningsproblem bör begreppen
definieras. I BFNs normgivning definieras begreppet anställd utifrån
arbetstagarbegreppet i 1 § första meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd (se
BFNAR 2006:11 Gränsvärden punkt 3). Anställda som uppburit högst ett halvt
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i ersättning under året
räknas som ideell arbetskraft (BFNAR 2006:11 Gränsvärden punkt 11).
Artikel 43 punkt 1 c, Beslut om likvidation
I punkten anges att styrelsen kan besluta om likvidation bland annat om stiftelsen har
förlorat alla sina tillgångar. Stiftelsens tillgångar ska avsättas för det allmännyttiga
ändamålet, det är därför bättre att ange att styrelsen kan besluta om likvidation om
stiftelsen har förbrukat alla sina tillgångar.
Detta yttrande har beslutats av BFNs kanslichef Gunvor Pautsch efter föredragning.
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