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FÖRENINGEN

STIFTELSER I SAMVERKAN

Synpunkter på förslaget till allmänt råd om Bokföring

Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) har i en förfragan fran bokföringsnämnden (B1-N) daterad
2012,11-15 getts möjligher att Itirrma synpunkter pa Bokföring, förslag till allmant rad. SiS har
föllande synpunkter atr länna.

Allmänt

De ändringar och komplerteringar sttm föreslas i der allmänna radet innehar inga stora förandringar
för stiftelser i allmänher. Beroende pa hur raden avseende gemensam bttkföring tIch obnuen
verifikationsnummerserie ska rolkas och fillämpas kan förslaget dock innebära mycker stora kom-
plikahoner och begränsningar för sfiftelser med gemensamt placerad förmögenher.

Stiftelser mcd gemensamt placerad förmögenhet —så kallade samförvaltningar

stiftelse far, enligt Stiftelselagen (S1.) 2 kap. 5 placera sin förmögenhet genvensamt med andra
stiftelser, ttm inte annat t-öljer av stiftelseförttrdnandet. Den genvensamt placerad förmögenbeten är
ett enkelt bolag.

Denna möjlighet tilkimpas i tlera fall för anknuma avkasmingsstiftelser i de fall förvaltaren bedömer
an en gemensamt placerad förmögenhet ger stiftelsema en bänre kapnalförvabning och en mer
kttstnadseffektiv hantering. Kra anvands bentimningen samförvaltning för stiftelser med gemen-
samt placerad förmögenlwt. Förvaltaren av anknuma stiftelser har i manga fall ett stort antal
anknuma stiftelser. 1:Aempel pa stora samförvaltningar finns hos k<wrimuner, landsting, universitet
tIch högskolor, ideella föreningar, sallskap, akadernier, banker m

1...n1igt S1. far en stiftelse ha gemensam löpande bokföring för förmögenher som placeraN gemen
samt med annan stiftelse. Kompletterande normgivning aterfinns i Bökföringsnämndens uttalande,
151\ U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser

—1'.nligt 3 kap. 4 S1. far en stiftelse ha genlensam löpande bökföring för formogenhet som placerats
gemensamt med annan stiftelse. 1 övrigt gäller vanliga regler. 1 ln separat bokföring kravs saledes för
affarshändelser som inte avser den gemensamma förrw .tgenheren. Vidare kravs att stiftelsens räken-
skaper avsluras med bökslut, att arsredovisning upprättas m.m.

Vafie stiftelses del i den sammanlagda, genvensamt placerade. förmögenheten skall frainga av balans
riikningen (fiU-delad pa resp. balanspost). 1 resulrarräktungen redt nrisas andelen i avkastningen
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(fördelad pa resp. intäktsslag). Oväsentliga poster kan i balansräkningen redovisas som "Andel i
gemensamt placerad förmögenhet" och i resultattiikningen som "Andel i avkastning av gemensamt
placerad formögenher". Den sammanlagda formögenheten och avkastningen av den bör redovisas i
not eller bilaga.-

Samforvaltade stiftelser har en gemensam bokföring för den gemensamt placerade förmögenheten
och de transaktioner som är förknippade med förvaltningen av förmögenheten. Varie stiftelse bok-
för stiftelseunika rransaktioner i den egna bokföringen. Underlagen för fördelning av posterna
avseende den gemensamma förmögenheten asätts verifikationsnummer vilket blir gemensamt för
samtliga srifrelser som ingar i samförvalmingen. l'öliaktligen kan varie stiftelse inte ha en egen
obruten verifikationsnummerserie. Da det är fullt möjligt an folia  de  olika verifikationerna, under-
liggande transaktioner och vilka stiftelser som berörs jr det fullr möjligt att följa utvecklingen i
respektive stiftelse samt art granska och revidera stiftelserna.

Om avsikten med skrivelsen i förslaget till det allmiinna rader inte är att ändra nuvarande tillämpade
redovisning för samförvaltade stiftelser, grundad pa Sl. och IWN:s uttalande, anser vi att ett förtvd-
ligande,alternativt en komplettering, behöver göras i avsnittet om gemensam bokföring och/eller
obruten verifikationsnummerserie för att undvika missförstand.

)m kravet pa en obruten nummerserie aven anses omfatta stiftelser med gemensamt placerad för-
mögenhet innebär det i princip att samförvaltning av stiftelser i enlighet med ovanstaende beskriv-
ning inre är möllig. Ett mycket stort antal stiftelser, framfor allt anknutna, skulle som en konsekvens
av detta, inte kunna tillämpa stifrelselagens möllighet till gemensamt placerad förmögenher.


