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Sammanfattning
Riksrevisionen har granskat kvaliteten i statligt bildade stiftelsers årsredovisningar. Eftersom staten har varit med och bildat och finansierat
stiftelsernas verksamhet, bör regeringen som representant för stiftaren
staten få relevant information om stiftelsernas verksamhet, ekonomiska
ställning och resultat. Årsredovisningarna är den huvudsakliga källan
för att inhämta sådan information. Länsstyrelsen i Stockholms län
genomförde för några år sedan en granskning av årsredovisningarna
för samtliga stiftelser som står under länsstyrelsens fulla tillsyn.
Granskningen visade att många stiftelsers årsredovisningar inte
uppfyller kraven i årsredovisningslagen. Riksrevisionens granskning
har därför inriktats mot att undersöka kvaliteten i de statligt bildade
stiftelsernas årsredovisningar. Riksrevisionen har valt ut 31 stiftelser,
och deras årsredovisningar ligger till grund för granskningen och de
iakttagelser som gjorts.
Det saknas samlad kunskap om vilka de statligt bildade stiftelserna
är. En förutsättning för att kunna genomföra granskningen har varit att
ha överblick över de statligt bildade stiftelserna. Riksrevisionen har
därför gjort en kartläggning och funnit 155 stiftelser där vi har bedömt
att staten medverkat vid bildandet och tillfört medel. Riksrevisionen
uppskattar att dessa stiftelser har tillgångar på omkring 38 miljarder
kronor.
Samtliga stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten
är bokföringsskyldiga och därmed också skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningslagen(1995:1554) reglerar vad årsredovisningarna ska innehålla och hur de ska se ut tillsammans med
uttalanden och rekommendationer från Bokföringsnämnden och
Redovisningsrådet. Det ställs en rad generella krav som gäller samtliga
som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Därutöver föreskriver
årsredovisningslagen att stiftelser också ska lämna uppgift om hur
stiftelsens ändamål har främjats under året. Denna uppgift ska finnas i
årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Tillsynen av statligt bildade stiftelser är begränsad
Statligt bildade stiftelser står under så kallad begränsad tillsyn av
länsstyrelsen, vilket innebär begränsningar i möjligheten till kontroll
och ingripande. Tillsynsmyndigheten har till exempel inte rätt att
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begära in handlingar från stiftelsen, utföra inspektion eller ingripa
om det misstänks att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter
sitt uppdrag. Stiftelserna är således inte heller skyldiga att lämna in
årsredovisningar till tillsynsmyndigheten.
En översyn av stiftelselagen har presenterats i promemorian ”Vissa
frågor i stiftelselagen m.m.” (Ds 2007:7). Ett av förslagen är att
offentligt bildade stiftelser och stiftelser som förvaltas av en statlig
myndighet inte längre ska vara undantagna från full tillsyn.

Den finansiella redovisningen har brister
Granskningen visar att de finansiella delarna i stiftelsernas årsredovisningar uppfyller flertalet av de krav som ställs i årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningarna har dock
brister. En allvarlig brist i nästan samtliga årsredovisningar är att stiftelserna inte redogör för vilka redovisningsprinciper som de använt.
Därför blir det svårt att tolka informationen som lämnas i den
finansiella redovisningen.
Enligt årsredovisningslagen ska stora företag och stiftelser lämna
en kassaflödesanalys. Syftet är bland annat att belysa orsakerna till
förändringar i likviditet och tillgångar. Eftersom stiftelser oftast har en
förmögenhet att förvalta är det särskilt relevant för dem att analysera
kassaflödet. Ändå har endast hälften av de stora stiftelserna gjort en
kassaflödesanalys.

Informationen i förvaltningsberättelserna uppfyller
inte kraven
Många av de granskade stiftelserna uppfyller inte årsredovisningslagens krav på att informera om verksamheten i förvaltningsberättelsen.
Enligt Riksrevisionens bedömning är det en allvarlig brist att hälften
av stiftelserna i urvalet inte alls eller ofullständigt redovisat hur stiftelsens ändamål främjats. Detta innebär att årsredovisningslagens krav
inte har uppfyllts, och varken regeringen eller stiftelsens intressenter
fullt ut kan förstå hur ändamålet har främjats. En femtedel av stiftelserna har heller inte redovisat ändamålet fullständigt, vilket gör det
omöjligt för en läsare som inte har tillgång till stiftelseurkund eller
stadgar att bedöma om verksamheten bedrivits i enlighet med
stiftelsens ändamål.
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För förståelsen av utvecklingen av stiftelsens verksamhet,
ekonomiska ställning och resultat är det viktigt att förvaltningsberättelsen innehåller förklarande kommentarer samt jämförelser över tid.
I ungefär hälften av de granskade årsredovisningarna finns det brister i
redovisningen av den ekonomiska ställningen och resultatet. De flesta
saknar också förklarande kommentarer. Vidare gör endast en fjärdedel
av stiftelserna i urvalet tydliga jämförelser över tid.

Riksrevisionens slutsats och rekommendationer
Riksrevisionens sammantagna bedömning är att de krav som ställs i
årsredovisningslagen i många fall inte tillgodoses av de statligt bildade
stiftelserna. Granskningen visar att det finns brister både i stiftelsernas
finansiella redovisning och i förvaltningsberättelserna.
Stiftelsernas styrelser ska säkerställa att årsredovisningen upprättas
enligt de krav som ställs i årsredovisningslagen och enligt god
redovisningssed.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen
•

att föreslå att stiftelselagen ändras så att även offentligt bildade
stiftelser står under full tillsyn mot bakgrund av de brister i de
statligt bildade stiftelsernas årsredovisningar som framkommit i
granskningen.

Stiftelserna bör särskilt uppmärksamma kraven i
årsredovisningslagen om
•

att redovisa hur ändamålet främjats under året

•

att redovisa och kommentera årets ekonomiska ställning
och resultat tillsammans med en jämförelse över tid

•

att redogöra för de redovisningsprinciper som använts.

Riksrevisionen rekommenderar stiftelserna
•

att redovisa ändamålet med verksamheten

•

att redovisa efterlevnaden av särskilda föreskrifter om
verksamheten i förvaltningsberättelsen på samma sätt som
främjandet av ändamålet

•

att oavsett stiftelsens storlek upprätta en kassaflödesanalys
samt kommentera denna.
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1

Granskningens bakgrund och inriktning

1.1

Motiv och utgångspunkter för granskningen
Sedan lång tid tillbaka har staten bildat stiftelser. Vissa stiftelser är bildade
enbart av staten medan andra är bildade tillsammans med andra offentliga
organ eller privata företag. Riksrevisionen har kartlagt de statligt bildade stiftelserna och funnit 155 verksamma. Några stiftelser förvaltar en förmögenhet på
drygt tiotusen kronor medan andra förvaltar flera miljarder kronor. Enligt de
delvis inaktuella uppgifterna i länsstyrelsens stiftelseregister har de statligt
bildade stiftelserna en sammanlagd förmögenhet på cirka 22 miljarder
kronor. Tillgångarna enligt årsredovisningarna för enbart de 31 stiftelser
som ingår i urvalet uppgår dock till drygt 21 miljarder kronor. Riksrevisionen
bedömer därför att de statligt bildade stiftelsernas sammanlagda förmögenhet är betydligt större än uppgifterna i länsstyrelsens register.
Eftersom staten har varit med och bildat och finansierat stiftelsernas
verksamhet bör regeringen som representant för stiftaren staten också få
information om stiftelsernas verksamhet och ekonomiska ställning. Denna
information får regeringen och stiftelsens intressenter framför allt i årsredovisningarna. Därför har Riksrevisionen granskat kvaliteten i de statligt bildade
stiftelsernas årsredovisningar.

1.2

Stiftelser och statligt bildade stiftelser
En stiftelse är en juridisk person och har därmed rättskapacitet. Det betyder
att stiftelsen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra
talan inför domstolar och andra myndigheter. 1 Stiftelser bildade av staten
har fått uppgifter av staten och förvaltar medel som staten anvisat. Det finns
två typer av statligt bildade stiftelser, näringsdrivande respektive
avkastningsstiftelser. Det har visat sig att den samlade kunskapen är
begränsad om vilka statligt bildade stiftelser som finns. Statsmakterna
uttryckte i olika sammanhang under 1990-talet en restriktiv inställning till att
använda stiftelseformen för statlig verksamhet. 2
I januari 1996 trädde stiftelselagen i kraft. Alla stiftelser ska stå under
mer eller mindre omfattande tillsyn av en tillsynsmyndighet som i normal1
2

1 kap. 4 § stiftelselagen (1994:1220).
Prop. 1990/91:100 bil. 1, prop. 1991/92:100 bil. 1.
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fallet är länsstyrelsen. Full tillsyn innebär bland annat att tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning och revision
inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller stiftelselagen. 3 Stiftelser
som står under full tillsyn och som är skyldiga att upprätta en årsredovisning
är också skyldiga att skicka in årsredovisningen till tillsynsmyndigheten.
För vissa stiftelser gäller dock begränsad tillsyn. Den innebär att tillsynsmyndigheten har begränsad möjlighet att kontrollera och ingripa mot stiftelsen. Tillsynsmyndigheten har till exempel inte rätt att begära in handlingar
från stiftelsen, utföra inspektion eller ingripa om det misstänks att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag. 4 De aktuella stiftelserna är
inte heller skyldiga att lämna in årsredovisningar till tillsynsmyndigheten.
Den särskilda tillsynsordningen gäller bland annat stiftelser som bildats av
eller tillsammans med ett offentligt rättssubjekt, det vill säga staten, en
kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.
I vissa avseenden har stiftelselagen nyligen setts över. Översynen
presenterades i promemorian ”Vissa frågor i stiftelselagen m.m.”
(Ds 2007:7). Ett av förslagen är att offentligt bildade stiftelser och stiftelser
som förvaltas av en statlig myndighet inte längre ska undantas från full
tillsyn. Utredaren menar att det inte bör förekomma särregler för vissa
stiftelser utan tungt vägande skäl och att det inte finns garantier för att
offentligt bildade stiftelser och stiftelser som förvaltas av en statlig
myndighet i allt följer lagen.
Drygt 15 000 stiftelser är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.
Av dessa står drygt 3 000 under så kallad begränsad tillsyn. Det är i den
gruppen de statligt bildade stiftelserna ska återfinnas.
Termen statlig stiftelse definieras olika i olika sammanhang. I 6 kap. 4 a §
stiftelselagen finns regler för statliga stiftelser i den snävare bemärkelsen,
nämligen regler för stiftelser som staten ensam har bildat. Utanför definitionen faller stiftelser som staten har bildat tillsammans med andra offentliga eller privata organ. Stiftelselagens 9 kap. 10 § första stycket 1 reglerar
däremot statliga stiftelser i den något vidare bemärkelsen, nämligen
stiftelser bildade av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett
landsting.
Ibland kallas också de stiftelser där staten gått in som förvaltare för
statliga stiftelser. För sådana stiftelser finns i vissa avseenden särskilda
regler. Det är inte riksdagen eller regeringen som åtar sig att förvalta en
stiftelse utan en statlig myndighet. För att skilja denna kategori stiftelser
från de stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten kan det vara
lämpligt att benämna dem statligt förvaltade stiftelser.

3
4
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9 kap. 10 § stiftelselagen (1994:1220).
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I granskningen menar vi med statligt bildade stiftelser alla stiftelser som
staten har bildat ensam eller tillsammans med enskilda eller annat offentligt
organ, till exempel kommun eller landsting.

1.3

Avgränsning
Granskningen omfattar statligt bildade stiftelser, men inte riksdagens
stiftelser. Vi har valt ut 31 stiftelser och det är deras årsredovisningar för det
senaste räkenskapsåret som ligger till grund för granskningen och de iakttagelser som gjorts. Urvalet är gjort så att materialet ska vara så varierat som
möjligt. Våra kriterier har varit att få med näringsdrivande respektive
avkastningsstiftelse, anslagsstiftelser respektive övriga stiftelser, helstatliga
stiftelser respektive stiftelser bildade tillsammans med annan samt stiftelser
med olika stora förmögenheter. De allra minsta stiftelserna är dock
underrepresenterade i urvalet. I bilaga 1 beskriver vi närmare de stiftelser
som ingår i urvalet.
Vi har inte granskat revisorns rapportering till stiftelsen och våra slutsatser
och rekommendationer omfattar därför inte heller denna.

1.4

Revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma kvaliteten i de statligt bildade
stiftelsernas information i årsredovisningarna. Revisionsfrågan är:
•

1.5

Svarar den information om stiftelsen som ges i årsredovisningen mot
de krav som ställs i årsredovisningslagen och i andra regelverk?

Bedömningsgrunder
Vi har granskat årsredovisningarna mot de krav i lagar, förordningar med
mera som, enligt vår bedömning, är relevanta för en stiftelses redovisning.
För att bedöma årsredovisningarnas kvalitet utgår Riksrevisionen från
stiftelselagen (1994:1220), bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden samt
rekommendationer från andra normgivande organ (Redovisningsrådet). I
vissa fall utgår vi också från förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag. Det gäller stiftelser som får regeringsbeslut motsvarande en
myndighets regleringsbrev. Bokföringsnämndens uttalande, 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser, avser specifikt hur avkastningsstiftelser ska
upprätta redovisningen.
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Informationen i en årsredovisning ska omfatta dels finansiella rapporter
(resultaträkning, balansräkning och noter), dels kommentarer som helt eller
delvis kan ingå i en förvaltningsberättelse.
Samtliga stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en
kommun eller ett landsting är bokföringsskyldiga. 5 Alla dessa stiftelser ska
avlämna en årsredovisning. 6
Årsredovisningslagen är en så kallad ramlag. Det innebär att kraven i
vissa fall är allmänt utformade. Därför anges i 2 kap. 2 § att årsredovisningen
ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Allmänna råd utgivna av
Bokföringsnämnden och rekommendationer från andra normgivande organ
ska följas. 7
Vi har också granskat stiftelseurkundernas ändamålsbeskrivningar och
om stadgarna ställer särskilda verksamhetskrav eller särskilt reglerar hur
förmögenheten ska förvaltas. När det funnits regleringsbrevsliknande
regeringsbeslut och krav på återrapportering, har vi granskat stiftelsernas
verksamhetsbeskrivning även gentemot dessa.

1.5.1 Krav på den finansiella redovisningen
Kraven på finansiell redovisning regleras i årsredovisningslagen och gäller
såväl bokföringsskyldiga stiftelser som andra organisationer. I lagen finns
emellertid vissa bestämmelser som enbart gäller större företag och stiftelser.
Större företag definieras i årsredovisningslagen med utgångspunkt i något
av tre mått: antalet anställda överstiger 50, omsättningen överstiger 50
miljoner kronor eller balansomslutningen, dvs. summan av eget kapital,
avsättningar och skulder, överstiger 25 miljoner kronor. 8 Oavsett vilket av
måtten som används gäller att man måste ta hänsyn till förhållandet under
de senaste två åren. För att bestämma vilka stiftelser i urvalet som är att
betrakta som stora har vi valt att endast se till de stiftelser som hade en
balansomslutning överstigande 25 miljoner kronor vid utgången av år 2006.

1.5.2 Krav på förvaltningsberättelsen
De generella kraven på förvaltningsberättelsen regleras i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). Där ställs krav på alla organisationer som ska lämna
en förvaltningsberättelse. Speciellt för stiftelser är att deras förvaltningsbe-

5

2 kap. 3 § tredje stycket 5 bokföringslagen (1999:1078).
6 kap. 1 § 5 bokföringslagen (1999:1078).
7
Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande
organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 2 kap. 2 §
årsredovisningslagen (1995:1554).
8
1 kap. 3 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554).
6

riksrevisionen

14

Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar

rättelse även ska redovisa hur stiftelsens ändamål har främjats under
räkenskapsåret. 9 Även när det gäller informationen som ska lämnas i
förvaltningsberättelsen finns vissa bestämmelser som endast gäller större
stiftelser.

1.5.3 Krav i vissa fall
Stiftelser med årliga anslag inom kulturområdet får varje år ett regeringsbeslut som motsvarar en myndighets regleringsbrev. Där har regeringen
beslutat om stiftelsens mål, återrapporteringskrav och uppdrag. Stiftelsen
ska också upprätta en resultatredovisning i enlighet med 3 kap. förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Resultatredovisningen
ska omfatta de tre senaste åren och vara jämförbar över tiden.

1.6

Kartläggning av statligt bildade stiftelser
För att få information om vilka statligt bildade stiftelser som finns har vi
studerat Statskalendern och förordning med instruktion för Regeringskansliet (1996:1515), som i bilaga redovisar vilka myndigheter och övriga
organ som hör till respektive departement. Vi har dock konstaterat att ingen
av dessa källor innehåller samtliga statligt bildade stiftelser. Länsstyrelsen
har som ansvarig tillsynsmyndighet ett stiftelseregister som visserligen är
fullständigt, men där man inte skiljer på statligt respektive inte statligt
bildade stiftelser. Eftersom det inte finns samlad information om vilka
statligt bildade stiftelser det finns har Riksrevisionen kartlagt dessa.
Kartläggningen har gjorts med hjälp av länsstyrelsernas stiftelsearkiv.
Där har vi studerat stiftelser med begränsad tillsyn, eftersom statligt bildade
stiftelser ska ingå i den kategorin. Vi upptäckte dock att statligt bildade
stiftelser ibland var registrerade under full tillsyn i stället för begränsad
tillsyn. Det berodde antingen på att de var felregistrerade eller på
bestämmelser i stiftelsens stadgar om att den ska stå under full tillsyn.
Eftersom vi endast har studerat stiftelser med begränsad tillsyn finns det
alltså en risk att vissa statligt bildade stiftelser inte har fångats upp i
kartläggningen.
I kartläggningen har vi funnit 155 stiftelser som vi bedömt som statligt
bildade. Av dessa har ungefär en tredjedel bildats med staten som ensam
stiftare. Resterande har staten bildat tillsammans med andra parter, till
exempel kommun, näringsliv eller intresseförening.

9

6 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).
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De statligt bildade stiftelserna har enligt länsstyrelsernas stiftelsedatabas
sammanlagt en förmögenhet på drygt 22 miljarder kronor. 10 Eftersom statligt
bildade stiftelser inte måste skicka in sin årsredovisning är det svårt för länsstyrelsen att uppdatera uppgifterna om förmögenhet. Dessutom saknar
databasen uppgifter om ett tiotal statligt bildade stiftelsers förmögenhet.
Tillgångarna enligt årsredovisningarna för enbart de 31 stiftelser som
ingår i urvalet uppgick år 2006 till drygt 21 miljarder kronor. Stiftelserna i
urvalet svarar enligt uppgifter från länsstyrelsernas stiftelseregister för
56 procent av den totala förmögenheten för de statligt bildade stiftelserna.
Om man antar att relationen mellan uppgifterna i länsstyrelsernas stiftelsedatabas och uppgifterna i stiftelsernas årsredovisningar är densamma även
för populationen som inte ingår i urvalet uppgår tillgångarna till närmare
38 miljarder kronor.
Fjorton av de statligt bildade stiftelserna fick under år 2006 statliga
anslag eller bidrag på sammanlagt minst 455 miljoner kronor.
De statligt bildade stiftelserna är verksamma inom en rad olika områden.
De vanligaste är forskning, utbildning och utveckling följt av natur-, miljö-,
och kulturvård samt näringslivsutveckling.

1.7

Granskningens genomförande
Riksrevisionens granskning har inriktats mot att undersöka kvaliteten i de
statligt bildade stiftelsernas årsredovisningar. Enligt den nationella tillsynsplan som länsstyrelserna antagit granskade Länsstyrelsen i Stockholms län
formalia i alla årsredovisningar för år 2002 från stiftelser som omfattas av
full tillsyn. Då visade det sig att många stiftelser som står under full tillsyn
inte uppfyller kraven i årsredovisningslagen. Riksrevisionens granskning
omfattar statligt bildade stiftelser som i allmänhet står under begränsad
tillsyn (se kap. 1.2). Vi har granskat såväl årsredovisningarnas finansiella
rapportering som redovisningen av verksamheten i förvaltningsberättelsen.
Granskningen av årsredovisningarna har genomförts i två delar. Förvaltningsberättelserna har främst granskats av Riksrevisionen. De finansiella
delarna har granskats av konsulten Rolf Rundfelt, som också har kommenterat förvaltningsberättelserna. Maria Pereswetoff-Morath har arbetat som
konsult i projektet och har bland annat genomfört kartläggningen av de
statligt bildade stiftelserna.
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Finansiell redovisning
Riksrevisionen har granskat om de statligt bildade stiftelsernas finansiella
rapporter följer de krav som ställs i årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisningsrådets rekommendationer.
I alla stiftelsers årsredovisningar ska en resultat- och balansräkning
finnas. Därtill kommer noter med vissa tilläggsupplysningar. Större stiftelser
ska också göra en kassaflödesanalys. 11 Med större stiftelser menar vi i
granskningen stiftelser med en balansomslutning på minst 25 miljoner
kronor det senaste räkenskapsåret.
Av de 31 granskade stiftelserna uppger 28 att de tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. En stiftelse hänvisar bara
till årsredovisningslagen och en till årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer. En av stiftelserna hänvisar inte alls till det övergripande regelverket.

2.1

Resultaträkning
Årsredovisningslagen reglerar hur resultat- och balansräkningarna ska ställas
upp. 12 Bokföringsnämndens allmänna råd preciserar reglerna, till exempel
Bokföringsnämndens allmänna råd 2000:3 som behandlar redovisning av
intäkter.
Genomgången av resultaträkningarna i de 31 stiftelsernas årsredovisningar visar att stiftelserna i allt väsentligt uppfyller de krav som ställs i
årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens allmänna råd.

2.2 Balansräkning
De granskade stiftelsernas balansräkningar har ställts upp enligt det schema
som anges i årsredovisningslagen.

2.3

Redovisning i avkastningsstiftelser
Bokföringsnämndens uttalande 95:3, Redovisning i avkastningsstiftelser, tar
specifikt upp hur avkastningsstiftelser ska upprätta redovisningen. Avsikten
11
12

1 kap 3 § 4 samt 6 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).
3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).
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är att Bokföringsnämndens uttalanden så småningom ska omarbetas. Till
dess ska de ses som allmänna råd. En avkastningsstiftelse som hänvisar till
de allmänna råden ska således tillämpa Bokföringsnämndens uttalande 95:3,
annars ska skäl till avvikelsen anges. Det innebär i sammanfattning följande:
−

Det räcker normalt att redovisa intäkter och kostnader under rubrikerna
Stiftelsens intäkter och Stiftelsens kostnader. Eventuell skattekostnad
bör alltid redovisas separat.

−

Realisationsresultat (vinster och förluster som stiftelsen gör när den
omplacerar sin förmögenhet) bör redovisas som en del av årets resultat
och inte direkt mot det egna kapitalet.

−

Anslag och bidrag bör redovisas direkt mot det fria egna kapitalet.

−

Som intäkter redovisas räntor och utdelningar samt sådana gåvor som
får förbrukas för stiftelsens ändamål. Gåvorna ska värderas till verkligt
värde.

−

Förändringen i eget kapital redovisas lämpligen i en not.

Av de 31 stiftelser som omfattas av genomgången har 15 klassificerats
som avkastningsstiftelser. Av dessa hänvisar nästan alla i noter till att
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. De hänvisar däremot sällan till
Bokföringsnämndens uttalande.

2.3.1 Redovisning av intäkter och kostnader
Tio av de 15 avkastningsstiftelserna har valt att utöver de två rubriker som
anges i Bokföringsnämndens uttalande också ha med en tredje som omfattar finansiella intäkter och kostnader. Ibland är det dock oklart varför vissa
finansiella poster redovisas som intäkter, det vill säga under den första
huvudrubriken i resultaträkningen och andra som finansiella intäkter. En av
stiftelserna redovisar till exempel ränteintäkter, aktieutdelningar och övriga
finansiella intäkter som intäkter. Realisationsvinster, nedskrivningar och
valutadifferenser redovisas däremot under rubriken ”Resultat från finansiella
anläggningstillgångar”. Det man förmodligen vill markera är att realisationsvinster och nedskrivningar inte självklart är tillgängliga för anslag.

2.3.2 Redovisning av realisationsresultat och liknande poster
Realisationsresultat och liknande poster ska redovisas över resultaträkningen och inte direkt mot eget kapital. Detta krav uppfyller samtliga
stiftelser. Några av stiftelserna hänför dock realisationsvinster till bundet
eget kapital via en omföring i eget kapital.
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18

Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar

2.3.3 Redovisning av anslag och bidrag
De flesta av de 15 avkastningsstiftelserna har redovisat beviljade anslag
och bidrag på det sätt som uttalandet anger. Fyra stiftelser har dock valt
att redovisa anslagen och bidragen som en kostnad i resultaträkningen.
Ytterligare en stiftelse har redovisat anslagen och bidragen som en vinstdisposition på en rad efter årets resultat.
Bokföringsnämndens uttalande anger inte hur stiftelserna ska redovisa
anslag och bidrag från stiftarna. Det som ligger närmast till hands är att de
redovisas analogt med vad som gäller för lämnade anslag och bidrag, det vill
säga direkt mot eget kapital. Ett exempel på en stiftelse som fått ett tillskott
från stiftarna är Stiftelsen Leufsta. Den har valt att redovisa tillskottet direkt
mot det egna kapitalet. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har
däremot valt att redovisa ett anslag över resultaträkningen. I motsats till vad
som gäller för Stiftelsen Leufsta saknar Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek i stort sett andra intäkter och finansieras alltså genom löpande
anslag. Stiftelsen ger inga anslag eller bidrag utan kostnaderna består
huvudsakligen av personalkostnader.

2.3.4 Redovisning av gåvor
En av de granskade stiftelserna har fått en ovillkorad donation som redovisats direkt mot eget kapital. Eftersom det inte rör sig om anslag eller
kapitaltillskott från stiftarna ska donationen enligt Bokföringsnämndens
uttalande redovisas över resultaträkningen. Även en annan stiftelse har fått
vissa bidrag till verksamheten, som dock redovisats korrekt över resultaträkningen.

2.3.5 Redovisning av förändringen i eget kapital
Så gott som samtliga avkastningsstiftelser som redovisar lämnade anslag
och bidrag direkt mot eget kapital har en not där storleken av utbetalda
anslag och bidrag framgår som en del av förändringen av eget kapital.
Undantaget är en stiftelse som i stället valt att informera om förändringarna
i det egna kapitalet direkt i balansräkningen.

2.4 Kassaflödesanalys
Årsredovisningslagens krav på kassaflödesanalys är begränsat till större
företag (och stiftelser). 13 I urvalet har 20 stiftelser klassificerats som större
13

2 kap. 1 § andra stucket årsredovisningslagen (1995:1554).
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enligt definitionen i kap. 1.5.1. Riktlinjer för hur en kassaflödesanalys ska
ställas upp finns i första hand i Redovisningsrådets rekommendation RR 7,
Redovisning av kassaflöden.
Syftet med en kassaflödesanalys är dels att belysa orsakerna till förändringar i likviditeten, dels att förklara skillnaderna mellan de intäkter och
kostnader som redovisas i resultaträkningen och de in- och utbetalningar
som redovisas i kassaflödesanalysen. Det senare handlar inte minst om att
lyfta fram effekten av de periodiseringar som numera är vanliga när ett företag beräknar sitt resultat, periodiseringar som alltid är förenade med viss
osäkerhet.
Av de 20 stiftelser som klassificerats som stora har 10 upprättat en
kassaflödesanalys. Därutöver har en mindre stiftelse upprättat en kassaflödesanalys. Ingen av stiftelserna har lämnat kommentarer till kassaflödesanalysen och har sålunda heller inte diskuterat vilka slutsatser som kan dras
av de uppgifter som redovisats.

2.5

Principer för årsredovisningens upprättande
Av årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen bland annat ska
förklara hur de belopp som redovisas i de finansiella rapporterna har
beräknats. 14 Förklaringarna lämnas normalt i form av noter.

2.5.1 Redovisningsprinciper
Den första av de tilläggsupplysningar som kommenteras i årsredovisningslagen gäller vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och
skulder som tillämpats. 15 Praxis är att lämna upplysningar om redovisningsprinciper i två steg. I det första steget beskriver man det övergripande
regelverk som ligger till grund för årsredovisningen. I det andra steget
redogör man för de detaljerade redovisningsprinciper som gäller för enskilda
poster. Denna praxis har utvecklats bland börsnoterade företag och tillämpas
också av de flesta stiftelser.
Årsredovisningslagen är en ramlagstiftning som anger vilka upplysningar
som ska lämnas men som många gånger innehåller flera alternativa redovisningsprinciper. Bokföringsnämnden är mer konkret men ger ett så stort
antal allmänna råd och uttalanden att det är svårt att veta vilka av dessa som
är relevanta. För att läsarna ska förstå hur redovisningen upprättats måste
stiftelserna därför redogöra mer specifikt för vilka redovisningsprinciper de

14
15
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5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).
5 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).
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använt. En av stiftelserna hänvisar till Redovisningsrådets regelverk. Även
andra stiftelser hänvisar till enstaka rekommendationer från Redovisningsrådet. En sådan allmän hänvisning kan dock inte anses uppfylla kravet på en
redogörelse för vad som gäller. Som tillägg till hänvisningen bör sålunda en
redogörelse lämnas för vad rekommendationen konkret innehåller. Den
kritik som kan riktas mot samtliga stiftelser är att redogörelsen för redovisningsprinciperna är för kortfattad.
Efter upplysningen om att man följer årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd begränsas stiftelsernas information
vanligen till att
−

fordringar har tagits upp till det belopp som väntas inflyta

−

avskrivningar baseras på anskaffningsvärden och förväntad
nyttjandeperiod

−

nedskrivningar görs vid bestående värdenedgång

−

intäkter i form av tillskjutna medel redovisas enligt kontantprincipen.

Även andra principer nämns, till exempel hur man värderar värdepapper.
Nästan samtliga stiftelser har dock enskilda poster för vilka redovisningsprinciper saknas. Några exempel är redovisningen av forskning och utveckling, avsättningar, leasing, skatt, intresseföretag, ansvarsförbindelser och
kassaflödesanalys.
De sex stiftelser som är skyldiga att upprätta koncernredovisning
kommenterar också vilken princip som gäller för denna. Även andra
principer nämns, till exempel hur man värderar värdepapper.

2.6 Sammanfattande iakttagelser och bedömningar
2.6.1 Iakttagelser
Tjugoåtta av de 31 granskade stiftelserna anger att de tillämpat
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd när de har
upprättat sina årsredovisningar. Riksrevisionens genomgång visar att de
krav som ställs i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd uppfyllts, med undantag för beskrivningen av redovisningsprinciperna.
De granskade stiftelsernas resultaträkningar uppfyller i allt väsentligt de
krav som ställs i årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens allmänna
råd.
Samtliga stiftelser har ställt upp sina balansräkningar så som årsredovisningslagen anger.
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Bokföringsnämnden har gett ut ett uttalande om hur avkastningsstiftelser ska upprätta redovisningen. Nästan samtliga avkastningsstiftelser
har upprättat redovisningen enligt detta uttalande. Däremot hänvisar de
sällan till uttalandet.
Hälften av de stiftelser vi bedömt som stora, 10 av 20 stiftelser, har gjort
en kassaflödesanalys. Ingen av dessa stiftelser har emellertid diskuterat vilka
slutsatser som kan dras av de uppgifter som man redovisat.
De redovisningsprinciper som nämns i årsredovisningarna är kortfattade
i samtliga fall. I flertalet årsredovisningar saknas emellertid beskrivningar av
redovisningsprinciperna för enskilda poster.

2.6.2 Bedömningar
Flertalet stiftelsers finansiella redovisning är av godtagbar kvalitet även om
den i många fall skulle kunna förbättras. När stiftelserna endast kortfattat
eller inte alls beskriver vilka redovisningsprinciper de använt blir informationen svår att förstå och tolka på ett korrekt sätt.
Syftet med en kassaflödesanalys är att visa de finansiella flödena under
året. Analysen är relevant för stiftelser, eftersom de har en förmögenhet att
förvalta. På detta område finns stora brister. För det första saknar hälften av
de större stiftelserna en kassaflödesanalys. För det andra kommenterar
ingen av stiftelserna sin analys tillräckligt utförligt.
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Verksamhetsredovisning
I denna del av granskningen bedömer Riksrevisionen om de statligt bildade
stiftelsernas förvaltningsberättelser uppfyller de krav som ställs i lagar och
allmänna råd.
Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. 16 Den ska komplettera informationen i årsredovisningens
övriga delar så att årsredovisningen som helhet ger en översikt över företagets (stiftelsens) verkliga förhållanden. Kraven på förvaltningsberättelsens
information regleras i 6 kap. årsredovisningslagen. Vissa stiftelser som får
statliga anslag ska också upprätta en resultatredovisning enligt förordningen
om årsredovisning och budgetunderlag.

3.1

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av
företagets verksamhet, ställning och resultat. 17 När det behövs för förståelsen
ska förvaltningsberättelsen hänvisa till och ytterligare upplysa om de belopp
som tas upp i andra delar av årsredovisningen.
När verksamheten är av större omfattning beskrivs den ofta utanför förvaltningsberättelsen. Då räcker det att förvaltningsberättelsen hänvisar till
aktuella sidor. Vi har främst granskat den information som lämnas under
rubriken Förvaltningsberättelse. Några årsredovisningar saknar dock denna
rubrik, och då har det varit svårt att avgöra vad som formellt sett ingår i
förvaltningsberättelsen. Även när rubriken funnits med har det i något fall
varit svårt att avgöra vad som faktiskt hör till förvaltningsberättelsen.

3.1.1 Verksamheten
Förvaltningsberättelsen ska innehålla information om verksamhetens art,
inriktning och utveckling. Den ska också ta upp sådana händelser av
väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller
efter dess slut.
Stiftelser som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet bör i
förvaltningsberättelsen kortfattat beskriva stiftelsens forsknings- och utvecklingspolicy, inriktning och resursinsatser. Stiftelsen bör också redovisa verk-

16
17

2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).
6 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).
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samhetens andel av de totala rörelsekostnaderna och förändringar under
räkenskapsåret. 18
Elva av stiftelserna i urvalet har som ändamål att bedriva forskning. Av
dessa beskriver fem stiftelsens inriktning, forsknings- och verksamhetspolicy
samt verksamhetens andel av de totala rörelsekostnaderna. Ett par av stiftelserna informerar emellertid om forskningen i en separat verksamhetsberättelse.

3.1.2 Redovisning av ändamål och ändamålsuppfyllelse
Utöver de generella kraven som ställs på alla organisationer, som ska upprätta en årsredovisning, föreskrivs specifikt att stiftelser även ska lämna
uppgift om hur ändamålet har främjats under räkenskapsåret. 19 I detta bör
också ligga att redovisa stiftelsens ändamål.
Ändamålsbeskrivningarna i stiftelseurkunderna är olika omfattande och
detaljerade. Vissa stiftelser har en kortfattad och vid ändamålsbeskrivning
medan andra har detaljerade ändamålsbeskrivningar i punktform. Av de
granskade stiftelserna redovisar 25 stiftelser sitt ändamål i sin helhet. Sex
stiftelser har inte eller bara delvis redovisat ändamålet. Dessa sex har heller
inte redovisat hur verksamheten har främjat ändamålet under året.
Även av de 25 stiftelser som har redovisat ändamålet tydligt i förvaltningsberättelsen saknar nio en utförligare beskrivning av hur ändamålet
främjats. En av dessa har emellertid inte bedrivit någon verksamhet under
året och har därför inte kunnat redovisa att ändamålet har främjats.
Vi har också analyserat kvalitetsskillnader i förvaltningsberättelsen för
stiftelser bildade enbart av staten respektive stiftelser som staten har bildat
tillsammans med andra. Analysen visar att de helstatliga stiftelserna redovisar hur de främjat ändamålet i något högre utsträckning än de delstatliga
stiftelserna. Med tanke på det begränsade urvalet stiftelser är det dock svårt
att dra några generella slutsatser.

3.1.3 Ställning och resultat
Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av
den ekonomiska ställningen och resultatet. Förändringar i stiftelsens resultat
och ställning måste vara begripliga för en läsare. Det räcker inte att enbart
redovisa upp- eller nedgångar i siffror, utan stiftelsen ska också förklara sin
ställning och sitt resultat i förvaltningsberättelsen, enligt årsredovisningslagen.

18
19
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6 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar

Drygt häften av de 31 granskade stiftelserna lämnar uppgifter om både
ställning och resultat. De jämför också ställning och resultat med åtminstone
föregående år. Åtta stiftelser informerar enbart om sitt resultat och två
stiftelser enbart om sin ställning. Fem av stiftelserna saknar helt uppgifter
om både ställning och resultat.
De flesta granskade stiftelser ger inga utförliga förklaringar till ställning
och resultat. I ett antal fall kommenteras upp- eller nedgångar i resultatet
kortfattat.

3.1.4 Jämförelser över tid
Tyngdpunkten i förvaltningsberättelsen ligger på det gångna räkenskapsåret,
men översikten bör utformas så att även utvecklingen över en längre period
framgår, normalt fyra till fem år. 20 Det är också önskvärt att jämförelsesiffrorna kommenteras i förvaltningsberättelsen.
Åtta av de 31 granskade stiftelserna jämför tydligt verksamhet, ställning
och resultat över tid. Resterande 23 stiftelser jämför inte alls eller bara delvis
sina siffror med tidigare års siffror.

3.1.5 Kapitalförvaltning
Årsredovisningslagen ställer krav på vissa upplysningar om kapitalförvaltningen. Om det är väsentligt för bedömningen av företagets (stiftelsens)
ställning och resultat, ska företaget även lämna upplysningar om hur det
använder finansiella instrument. 21 Finansiella instrument omfattar bland
annat värdepapper och de andra finansiella tillgångar som ingår i stiftelsernas kapitalförvaltning. Upplysningar ska lämnas om
1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte,
för varje viktig typ av planerad affärshändelse säkringsredovisning
används, tillämpade principer för säkring, och
2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och
kassaflödesrisker.
I många stiftelser är kapitalförvaltningen väsentlig för stiftelsernas
möjligheter att fullfölja sitt ändamål. Avkastningsstiftelser ska enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd alltid lämna upplysningar om kapitalförvaltningen. Det är naturligt eftersom det i första hand är avkastningsstiftelser som äger ett kapital vars avkastning ska användas för att betala
ut bidrag. Stiftelserna bör redogöra för

20
21

Bokföringsnämndens uttalande 96:6.
6 kap.1 § årsredovisningslagen (1995:1554).
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−

vem som är ansvarig för placeringarna

−

mål för kapitalförvaltningen

−

eventuell placeringspolicy gärna kompletterad med en diskussion om
hur stiftelsen ser på de risker som är förknippade med olika typer av
placeringar (en placeringspolicy ska grunda sig på föreskrifterna i
stiftelseförordnandet om placering)

−

hur placeringskapitalet fördelar sig på olika typer av placeringar

−

resultatet av förvaltningen under året jämfört med relevanta index

−

en flerårsöversikt som visar utfallet i förhållande till de uppsatta målen.

Av de 31 stiftelser som granskats lämnar 14 upplysningar om kapitalförvaltningen. Tolv av stiftelserna som lämnat upplysningar om kapitalförvaltningen är avkastningsstiftelser. Tre avkastningsstiftelser avstår från att
kommentera kapitalförvaltningen. Dessa tre har emellertid ett obetydligt
kapital att förvalta.
Stiftelsernas upplysningar om kapitalförvaltningen varierar i omfattning
och kvalitet. Den stiftelse som informerar utförligast om sin kapitalförvaltning är Östersjöstiftelsen. Informationen omfattar två och en halv sida i
förvaltningsberättelsen och rör bland annat
−

utvecklingen av olika aktieindex, i första hand svenska men även ett
världsindex

−

placeringsstrategi som innebär att i stort sett hela kapitalet ska vara
investerat i aktier

−

andelen av förmögenheten som investerats i svenska aktier med uppgift
om utfallet jämfört med index

−

dito för portföljen med europeiska aktier respektive USA-baserade och
asiatiska certifikat

−

andel av portföljen som investerats i onoterade företag samt i en
amerikansk obligation

−

ett diagram med utvecklingen av stiftelsens kapital jämfört med
utvecklingen av en hypotetisk portfölj bestående till 60 procent av
svenska aktier och till 40 procent av svenska obligationer.

Efter Östersjöstiftelsen informerar Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, Stiftelsen för strategisk forskning samt Stiftelsen framtidens
kultur utförligast om kapitalförvaltningen. Alla dessa redogör för placeringspolicy, fördelningen av kapitalet på olika typer av placeringar och utfallet över
en flerårsperiod. Övriga stiftelser lämnar emellertid kortfattade kommentarer. Två stiftelser redovisar till exempel endast utfallet under året, medan
en redovisar placeringarnas marknadsvärde i en not till balansräkningen och
uppger årets realisationsresultat i förvaltningsberättelsen. Två andra
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stiftelser informerar endast om placeringarnas marknadsvärde i förvaltningsberättelsen.
Alla stiftelser som redogör för sin kapitalförvaltning kommenterar placeringarna med utgångspunkt från verkliga värden. I den formella redovisningen använder dock alla stiftelser anskaffningsvärden. Det kan bero på att
tidigare lagstiftning inte tillät marknadsvärdering. Om de kommentarer som
stiftelserna lämnar och den utvärdering de själva gör utgår från verkliga
värden är det dock motsägelsefullt att använda något annat i den formella
redovisningen.
När det gäller de näringsdrivande stiftelserna redovisar elva en mer
betydande förmögenhet. Fem av dessa har investerat en väsentlig del av
sin förmögenhet i olika värdepapper. Ingen av de fem har lämnat utförliga
upplysningar om mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning.

3.1.6 Framtida utveckling
Enligt årsredovisningslagen ska företaget (stiftelsen) beskriva sin förväntade
framtida utveckling i förvaltningsberättelsen. 22 Här ingår att beskriva vilka
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Detta krav
gäller endast för större stiftelser, som för vart och ett av de senaste två åren
haft en balansomslutning på minst 25 miljoner kronor. 23
Att beskriva den framtida utvecklingen betyder inte att företaget måste
göra en prognos om framtida resultat, utan att det ska redogöra för faktorer
som kan påverka verksamheten väsentligt. Det kan gälla konjunkturutveckling, personalfrågor, expansionsplaner eller liknande.
Granskningens 20 större stiftelser ska således redogöra för förväntad
framtida utveckling i förvaltningsberättelsen. Drygt hälften, elva stycken, av
de stora stiftelserna har lämnat knapphändig eller ingen information om sin
framtida utveckling. Av urvalets elva mindre stiftelser som inte behöver
beskriva sin framtida utveckling redovisar ändå fyra stycken sådana uppgifter.

3.2

Särskilda föreskrifter i stadgarna
Vissa stiftelsers stadgar föreskriver, utöver ändamålsparagrafen, hur ändamålet ska främjas och kapitalet förvaltas. Stadgarna kan till exempel innehålla riktlinjer för vilken typ av projekt som stiftelsen ska prioritera eller
direktiv för organisationer som stiftelsen ska samarbeta med för att främja
sitt ändamål. Föreskrifter om kapitalförvaltningen kan handla om hur stor

22
23

6 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554).
1 kap. 3 § p 4 årsredovisningslagen (1995:1554).
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del av räntan som stiftelsen får förbruka eller vilken typ av värdepapper
kapitalet ska investeras i. När sådana föreskrifter finns bör det framgå av
förvaltningsberättelsen hur de har beaktats.
Tio av de granskade stiftelserna har särskilda föreskrifter om kapitalet i
stadgarna. Åtta av dessa redovisar i förvaltningsberättelsen hur föreskrifterna har beaktats.
Femton av de granskade stiftelserna har särskilda föreskrifter om hur
ändamålet ska främjas i stadgarna. Föreskrifterna kan vara mer eller mindre
detaljerade. För en stiftelse anges att ”Stiftelsen ska, vid uppfyllandet av sitt
ändamål, se till att verksamheten är internationellt inriktad och av högsta
kvalitet och främjar en hållbar utveckling. Stiftelsen ska eftersträva
samfinansiering med internationella intressen och svenskt näringsliv.”
För att visa att dessa föreskrifter beaktats behöver stiftelsen göra en relativt
omfattande redovisning. Den aktuella stiftelsen har dock endast delvis
kommenterat detta.
Ett exempel på mer specifika föreskrifter för en stiftelse är ”Det åligger
styrelsen att minst en gång per år genom annonser i dagspressen med
riksspridning eller på annat lämpligt sätt sprida kännedom om möjligheten
att erhålla stipendier av stiftelsen.” Stiftelsen nämner inte om den annonserat eller inte i sin årsredovisning.
Sju av femton stiftelser med särskilda föreskrifter för hur ändamålet ska
främjas kommenterar föreskrifterna i förvaltningsberättelsen.

3.3

Stiftelser med anslag och regeringsbeslut
Ett antal statligt bildade stiftelser får anslag från staten. Några av dessa får
även ett beslut från regeringen som motsvarar ett regleringsbrev. Där krävs
att stiftelsen återrapporterar om sin verksamhet till regeringen. De stiftelser
som berörs av detta beslut verkar alla på Kulturdepartementets område.
Ett villkor för att stiftelsen ska få utnyttja anslaget är att den följer bestämmelserna för myndigheter i förordningen (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag. Enligt 3 kap. 1 § ska myndigheterna redovisa och
kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de mål och enligt de
krav på återrapportering som regeringen har angett i regleringsbrev eller
i något annat beslut. I de fall regeringen inte kräver återrapportering ska
myndigheternas årsredovisningar ge en rättvisande bild av hur prestationer
har utvecklats med avseende på volym, intäkter, kostnader och kvalitet.
Tre av de granskade stiftelserna får anslag från staten och regeringsbeslut som motsvarar regleringsbrev. Vi har inte bedömt i detalj hur stiftelserna redovisar och kommenterar sitt resultat i förhållande till regeringens
mål och krav på återrapportering. Vi konstaterar dock att de tre berörda
stiftelserna har upprättat en resultatredovisning enligt förordningens krav.
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3.4

Sammanfattande iakttagelser och bedömningar

3.4.1 Iakttagelser
I några fall har det varit svårt att avgöra vilken information som ingår i stiftelsernas förvaltningsberättelse på grund av att rubriksättning har saknats eller
varit otydlig.
I ungefär en femtedel av årsredovisningarna redovisar inte stiftelserna
sitt ändamål fullständigt. Hur stiftelsen främjat ändamålet under året framgår inte alls eller bara delvis i hälften av årsredovisningarna, enligt vår
bedömning. En av stiftelserna har inte bedrivit någon verksamhet under
året. Den har förstås inte heller kunnat redovisa att den främjat sitt ändamål.
Av de elva stiftelser i urvalet som bedriver forskning informerar fem
stiftelser om inriktning, forsknings- och verksamhetspolicy samt verksamhetens andel av de totala rörelsekostnaderna.
Närmare hälften av de granskade årsredovisningarna saknar helt eller
delvis uppgifter om ekonomisk ställning och resultat i förvaltningsberättelsen. Även förklarande kommentarer till ställning och resultat saknas i de
flesta fall. En fjärdedel av de granskade stiftelserna jämför tydligt verksamhet, ställning och resultat över tid. Övriga redovisar inte alls eller bara delvis
jämförelsesiffror.
Fjorton granskade stiftelser kommenterar sin kapitalförvaltning, men i
allmänhet är kommentarerna kortfattade. Flertalet av dessa är avkastningsstiftelser. Endast tre avkastningsstiftelser avstår helt från att kommentera
kapitalförvaltningen. För dessa gäller att deras förvaltade kapital är obetydligt. När det gäller näringsdrivande stiftelser redovisar tolv en mer betydande
förmögenhet. Fem av dessa har investerat en väsentlig del av sin förmögenhet i olika värdepapper. Ingen av dessa fem stiftelser kan dock anses ha
uppfyllt kravet om att lämna upplysningar om hur de använder finansiella
instrument.
Kravet på stora stiftelser att redogöra för förväntad framtida utveckling
uppfylls av knappt hälften, eller nio av de tjugo stora stiftelserna.
Sju av femton stiftelser med särskilda föreskrifter för hur ändamålet ska
främjas har enligt våra iakttagelser, kommenterat dessa i förvaltningsberättelsen. Åtta av tio stiftelser med särskilda föreskrifter i stadgarna om kapitalförvaltningen har utformat sin redovisning i enlighet med dessa.
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Tabell 1. Sammanfattande iakttagelser
Ändamålet framgår
Främjande av ändamålet

Ja
81 %
48 %

Nej/Delvis
19 %
52 %

Summa
100 %
100 %

Rubriken
Förvaltningsberättelse finns
Jämförelser över tid
Ställning
Resultat

87 %
26 %
55 %
71 %

13 %
74 %
45 %
29 %

100 %
100 %
100 %
100 %

3.4.2 Bedömningar
Kvaliteten i de granskade stiftelsernas förvaltningsberättelser varierar och i
flertalet fall finns det brister. Många stiftelser uppfyller bara delvis årsredovisningslagens krav. Eftersom årsredovisningslagen ställer specifika krav på
informationen i förvaltningsberättelsen är det också viktigt att läsaren kan
avgöra vad som ingår i den. I några fall har detta varit svårt.
Ett särskilt krav för stiftelser är att de ska redovisa hur de främjat sitt
ändamål under året. Det är viktigt för att kunna bedöma om stiftelsen
bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftarnas intentioner.
För hälften av de granskade stiftelserna är det svårt att bedöma om de har
bedrivit verksamhet enligt stiftarnas intentioner.
I många fall saknas nödvändiga kommentarer för förståelsen av stiftelsens utveckling, ekonomiska ställning och resultat samt jämförelser över
tiden så att stiftelsens utveckling går att avläsa.
Att rapportera om kapitalförvaltningen är viktigt för främst avkastningsstiftelser. De flesta granskade avkastningsstiftelser gör också detta. I allmänhet är dock kommentarerna så kortfattade att de inte tillför mycket. Näringsdrivande stiftelser med en betydande förmögenhet och med en väsentlig del
investerad i värdepapper kommenterar inte kapitalförvaltningen alls eller
endast kortfattat.
Många stiftelser har i stadgarna ett förtydligande av ändamålet eller
vissa restriktioner för hur kapitalet får användas. Stiftelserna bör redovisa
hur de uppfyller dessa krav eller restriktioner precis som de är skyldiga att
redovisa hur de främjat sitt ändamål under året. De flesta stiftelser kommenterar också de speciella krav eller restriktioner som gäller kapitalförvaltningen. Däremot brister redovisningen av hur man uppfyllt särskilda
verksamhetskrav.
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4

Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer
Årsredovisningen är det huvudsakliga instrumentet för regeringen och
stiftelsernas intressenter att få information om verksamheten i statligt
bildade stiftelser. Riksrevisionen har därför granskat kvaliteten i de statligt
bildade stiftelsernas årsredovisningar. Det saknas samlad kunskap om vilka
statligt bildade stiftelser som finns. Därför har Riksrevisionen kartlagt dessa.
Granskningen visar att kvaliteten i stiftelsernas årsredovisningar är
ojämn. Den finansiella redovisningen är i allmänhet av godtagbar kvalitet
förutom när det gäller information om de redovisningsprinciper som
använts. Förvaltningsberättelsernas information om stiftelsernas verksamhet, har däremot brister i många fall.
Statligt bildade stiftelser står under begränsad tillsyn. Det innebär att
tillsynsmyndigheten endast har begränsad möjlighet att kontrollera och
ingripa mot stiftelsen. En orsak till bristerna i förvaltningsberättelserna kan
därför vara att många av årsredovisningarna sällan sprids utanför stiftelsen.
Statligt bildade stiftelser är inte skyldiga att skicka in årsredovisningen till
länsstyrelsen vilket stiftelser under full tillsyn är.
Enligt ett utredningsförslag ska offentligt bildade stiftelser och stiftelser
som förvaltas av en statlig myndighet inte längre vara undantagna från full
tillsyn. 24 Den ojämna kvaliteten i stiftelsernas årsredovisningar, som framkommit i Riksrevisionens granskning, understryker att detta är en angelägen
förändring.

4.1

Den finansiella redovisningen har brister
Genomgången visar att det finns brister i de granskade stiftelsernas
finansiella redovisning. Stiftelserna uppfyller emellertid flertalet av de
grundläggande krav som ställs i årsredovisningslagen och i Bokföringsnämndens allmänna råd.
Nästan ingen granskad stiftelse redogör fullständigt för vilka redovisningsprinciper den använt. Därför är det svårt att förstå och rätt tolka
informationen.
I årsredovisningslagen är kravet på kassaflödesanalys begränsat till
större stiftelser. Men endast hälften av de större stiftelserna i urvalet
presenterar en sådan analys, och de som gör det kommenterar ofta inte
analysen tillräckligt utförligt. Samtliga stiftelser har ett kapital som ska
förvaltas, och därför är det värdefullt för dem att analysera kassaflödet
under året. Inom detta område finns ett stort utrymme för förbättringar.

24

Vissa frågor i stiftelselagen m. m. Ds 2007:7.
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4.2 Förvaltningsberättelserna uppfyller inte kraven
Förvaltningsberättelserna varierar betydligt i kvalitet, och i många fall
uppfyller de inte årsredovisningslagens krav.
Enligt Riksrevisionens bedömning är det en allvarlig brist att hälften av
stiftelserna i urvalet inte alls eller ofullständigt redovisat hur stiftelsens
ändamål främjats. En femtedel av stiftelserna har heller inte alls eller bara
delvis redovisat ändamålet, vilket gör det nästan omöjligt för en läsare som
inte har tillgång till stiftelseurkunden att bedöma om verksamheten bedrivits
enligt stiftarnas avsikter.
Närmare hälften av stiftelserna i urvalet har särskilda föreskrifter för hur
ändamålet ska främjas. Det är viktigt att dessa stiftelser informerar om hur
de följt föreskrifterna. Endast hälften av stiftelserna med särskilda ändamålsföreskrifter redovisar dock hur de har arbetat enligt föreskrifterna i förvaltningsberättelsen.
I ungefär hälften av de granskade förvaltningsberättelserna brister redovisningen av ställning och resultat. Stiftelsens ekonomiska ställning och
resultat ska kommenteras i förvaltningsberättelsen, vilket få stiftelser gör.
Stiftelsen bör också jämföra verksamhet, ställning och resultat över tid. Två
tredjedelar av stiftelserna jämför inte alls eller bara delvis sina siffror med
tidigare år.
I några årsredovisningar saknas rubriken förvaltningsberättelse vilket gör
det svårt att avgöra vilken information som ska anses ingå i förvaltningsberättelsen.

4.3

Riksrevisionens rekommendationer
Riksrevisionens sammantagna bedömning är att de krav som ställs i
årsredovisningslagen i många fall inte tillgodoses av de statligt bildade
stiftelserna. Granskningen visar att det finns brister både i stiftelsernas
finansiella redovisning och i förvaltningsberättelserna.
Staten har varit med och finansierat och beslutat om stiftelsernas
ändamål, och därför bör regeringen som representant för staten få relevant
information om stiftelsernas verksamhet och ekonomiska ställning. Den
huvudsakliga källan för att inhämta sådan information är stiftelsernas
årsredovisningar.
Stiftelsernas styrelser ska säkerställa att årsredovisningen upprättas
enligt de krav som ställs i årsredovisningslagen och enligt god
redovisningssed.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen
•
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att föreslå att stiftelselagen ändras så att även offentligt bildade stiftelser
står under full tillsyn mot bakgrund av de brister i de statligt bildade
stiftelsernas årsredovisningar som framkommit i granskningen.
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Stiftelserna bör särskilt uppmärksamma kraven i årsredovisningslagen
om
•

att redovisa hur ändamålet främjats under året

•

att redovisa och kommentera årets ekonomiska ställning och resultat
tillsammans med en jämförelse över tid

•

att redogöra för de redovisningsprinciper som använts.

Riksrevisionen rekommenderar stiftelserna
•

att redovisa ändamålet med verksamheten

•

att redovisa efterlevnaden av särskilda föreskrifter om verksamheten i
förvaltningsberättelsen på samma sätt som främjandet av ändamålet

•

att oavsett stiftelsens storlek upprätta en kassaflödesanalys samt
kommentera denna.
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Bilaga 1

Stiftelser i urvalet
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen bildades 1633 då Kronan skänkte mark och pengar till det första
barnhuset i Sverige. Allmänna Barnhuset ska arbeta för god uppfostran och
vård av barn som är i behov av särskild omsorg. I detta syfte ska stiftelsen
bland annat bedriva eller stödja upplysning och forskning samt pröva nya
åtgärder inom området.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 134 684 000 kr.

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Staten tillsammans med LO (Landsorganisationen) och SAP (Sveriges
Socialdemokratiska Arbetareparti) bildade stiftelsen 1966. Stiftelsen har
i uppgift att samla, vårda och förteckna dels handlingar från de svenska
arbetarorganisationerna, dels litteratur och annat material om
arbetarrörelsens historia och idéutveckling.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Regeringen utser delar av styrelsen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 7 262 000 kr.

Stiftelsen för Forskning inom området med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa – Östersjöstiftelsen
Stiftelsen bildades av regeringen 1994 och är en av de så kallade
löntagarfondsstiftelserna. Den har som syfte att stödja forskning
och utveckling med ovanstående inriktning vid Södertörns högskola.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 5 043 937 845 kr.

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
Stiftelsen bildades av regeringen, genom Utbildningsdepartementet 1994
och är en av löntagarfondsstiftelserna. Stiftelsen ska ge stöd till kunskapsoch kompetensutbyte mellan näringslivet och universitet, högskolor och
forskningsinstitut, samt stödja forskning inom särskilda profilområden
vid mindre och medelstora högskolor. Stiftelsen ska dessutom främja
utvecklingen av informationsteknologi.
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•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 4 763 268 528 kr.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen)
Regeringen, genom Utbildningsdepartementet, bildade stiftelsen 1985.
Stiftelsen har till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för
begåvningshandikappade samt ombesörja utgivning av lättlästa böcker.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Stiftelsen får statligt anslag och styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 8 594 165 kr.

Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen bildades 1993 av regeringen genom Utbildningsdepartementet och
är en av löntagarfondstiftelserna. Ändamålet ska vara att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning, samt främja utvecklingen av starka
forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 8 935 071 000 kr.

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Stiftelsen bildades av Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack 1983.
Ändamålet ska vara att motverka nedskräpning, främja återvinning och
återanvändning av olika förpackningar, god avfallshantering och förstärka
de enskilda människornas naturvårdsansvar.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 42 095 019 kr.

Stiftelsen institutet för vatten och luftvårdsforskning
Bildades 1982 av staten tillsammans med näringslivet. Stiftelsens ändamål
är att främja de långsiktiga förutsättningarna för miljöforskning med särskild
inriktning på tillämpade frågeställningar och ett tvärvetenskapligt och
systemorienterat angreppssätt med tyngdpunkt på svenska förhållanden.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Stiftelsen får statligt anslag och styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 33 112 000 kr.

Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå
Stiftelsen bildades 1979 av Konsumentverket, Försäkringsinspektionen och
Sveriges försäkringsförbund. Ändamålet är att informera, vägleda och hjälpa
konsumenter i försäkringsfrågor.
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•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 2 909 629 kr.

Stiftelsen Skansen
Kungl Maj:t och Kronan, Stockholms stad och Stiftelsen Nordiska museet
bildade tillsammans Stiftelsen Skansen 1963. Stiftelsens ändamål är att
bedriva verksamhet som bygger på och utvecklar det nuvarande Skansen
genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur.
Stiftelsen ska vårda det kulturhistoriska byggnadsbeståndet.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Stiftelsen får statligt anslag och styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 62 436 000 kr.

Stiftelsen Svensk Industridesign
Stiftelsen bildades 1988 av Statens Industriverk (numera del av Nutek),
Föreningen Svensk Form och Ingenjörsakademien. Ändamålet är att bedriva
och främja forskning och utveckling inom designområdet, samt genom
utbildning, rådgivning och information verka för den praktiska användningen
av god design till gagn för näringslivet och samhället i övrigt.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Stiftelsen får statligt anslag.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 36 920 000 kr.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen bildades 1963 av staten tillsammans med ett antal branschorganisationer. Dess ändamål är att främja värdefull svensk filmproduktion,
spridning och visning av film och bevarandet av filmer och material av
film- och kulturhistoriskt intresse, samt verka för internationellt samarbete.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Stiftelsen får statligt anslag och dess styrelse utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 266 996 000 kr.

Stiftelsen the Stockholm Environment Institute
Stiftelsen bildades 1989 av staten och dess ändamål är att ta initiativ till,
utföra och sprida kunskap från studier och annan forskning inom miljöområdet. Stiftelsen ska samarbeta med organisationer, myndigheter, företag
och institutioner över hela världen.

riksrevisionen

•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 73 784 340 kr.
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Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv
Stiftelsen bildades av regeringen 1991 i syfte att främja utbytet mellan
Sverige och Japan. Stiftelsen ska tillgodose detta syfte genom att dela ut
stipendier till svenska medborgare för studier och forskning i Japan av
japanskt samhällsliv inom olika områden.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 41 452 607 kr.

Stiftelsen framtidens kultur
Stiftelsen bildades av regeringen, genom Utbildningsdepartementet 1993
och är en av löntagarfondstiftelserna. Dess ändamål är att främja ett vitalt
kulturliv såväl i Sverige som helhet som på enskilda orter. Detta ändamål ska
tillgodoses genom att under minst tio år ge ekonomiskt stöd till långsiktiga
och nyskapande kulturprojekt.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 218 544 000 kr.

Stiftelsen JTI – Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
Stiftelsen bildades 1945 av Kungl Maj:t tillsammans med Jordbrukstekniska
föreningen. Dess ändamål är att bedriva forskning, utveckling och information inom de jordbruks- och miljötekniska områdena för att ta fram ny teknik
och nya teknisk-biologiska system. Syftet är att konkurrenskraften ska stärkas
hos jordbruk och industri samt att miljön och hushållningen med naturresurser ska förbättras.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 52 297 165 kr.

Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen bildades 1986 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet,
Uppsala läns landsting, Tierps kommun samt friherre Louis de Geer. Dess
ändamål är att verka för bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön
i Lövstabruk och i möjligaste mån hålla mark, byggnader och inventarier
tillgängliga för allmänheten, samt främja forskning och därmed sammanhängande verksamhet med anknytning till material i Lövstabruk.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 863 035 kr.

Stiftelsen Åkerlottsfonden
Stiftelsen bildades genom en kunglig resolution 1667. Dess ändamål är att
av stiftelsens avkastningar dela ut pensionsförstärkning åt änkor och barn
efter lärare och tjänstemän vid Uppsala universitet.
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•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Stiftelsen har anknuten förvaltning och förvaltas av Uppsala universitet.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 69 039 000 kr.

Rundvirkesstiftelsen
Stiftelsen bildades av Kungl Maj:t 1960 och dess ändamål är att stödja
verksamhet som är till gagn för det enskilda mindre skogsbruket, främst
avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Stiftelsen har anknuten förvaltning och förvaltas av skogsstyrelsen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 5 921 838 kr.

Stiftelsen för internationella institutet för industriell miljöekonomi vid
Lunds universitet
Stiftelsen bildades 1994 av utbildningsdepartementet och är en av löntagarfondstiftelserna. Dess ändamål är att stödja internationellt inriktad forskning
och utbildning vid internationella institutet för industriell miljöekonomi vid
lunds universitet och bidra till finansieringen av forskning och utbildning vid
ovan nämnda institut.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 130 673 867 kr.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Stiftelsen bildades 1984 av Chalmers högskola, efter medgivande av
regeringen. Dess ändamål är att skapa ett effektivt och kvalificerat
utnyttjande av Chalmers tekniska högskolas kompetens och resurser för
forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektorsorganens tjänst.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 41 532 033 kr.

Stiftelsen Institutet för Verkstadsteknisk Forskning
Stiftelsen bildades 1964 av staten, företrädd av Styrelsen för Teknisk
Utveckling samt verkstadsindustrin företrädd av Sveriges Mekanförbund.
Dess ändamål är att i nära samarbete med industriella och vetenskapliga
institutioner bedriva och/eller stödja tillämpad teknisk och tekniskekonomisk forskning avseende system, metoder, maskiner och verktyg på
konstruktions- och tillverkningsteknikens område.

riksrevisionen

•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 5 551 000 kr.
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Stiftelsen Skog och Trä i Skinnskatteberg
Stiftelsen bildades 1989 av Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i
Västmanlands län och Skinnskattebergs kommun. Dess ändamål är att
stödja verksamheten och utvecklingen vid Skogsmästarskolan, att stimulera
och underlätta samverkan mellan högskola och näringsliv, samt ta initiativ
till att starta och utveckla forskningsinsatser och affärsidéer med anknytning
till skog och trä.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 452 984 kr.

ITH Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik
Stiftelsen bildades 1986 av Länsstyrelsen i Västernorrlands län, kommunen i
Örnsköldsvik samt Hydraulik- och Pneumatikgruppen. Stiftelsens ändamål
är att verka för ökad kunskap och färdighet att rätt använda, installera och
underhålla hydrauliska och elektrohydrauliska system i industriella, marina
och mobila tillämpningar.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 3 692 193 kr.

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor
Stiftelsen bildades 1971 av Domänverket, Svenska Cellulosa Aktiebolaget,
AB Iggesunds Bruk, Masonite AB, AB Statens Skogsindustrier, Stora
Kopparberg Bergslags Aktiebolag, Svanö Ab, Korsnäs-Marma AB, Mo och
Domsjö AB. Dess ändamål är att bedriva och/eller understödja rehabiliteringsverksamhet för personer med ryggåkommor, företrädelsevis för sådana
personer som på grund av anställning eller på annat sätt har nära anknytning till huvudman i stiftelsen.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 92 745 446 kr.

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet
Stiftelsen bildades 1970 av Umeå universitet, Umeå studentkår samt
Folkuniversitetsföreningen. Ändamålet är att genom kurser, föreläsningar
och på andra sätt verka i folkbildningens tjänst. Stiftelsen utgör en sektion
av Folkuniversitetet.
•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 22 956 000 kr.

Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Stiftelsen bildades 1982 av staten, Norrbottens läns landsting, Jokkmokks
kommun, Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Dess syfte är att
dels bedriva specialmuseiverksamhet för fjällregionen i Sverige, dels bedriva
huvudmuseiverksamhet i Sverige för den samiska kulturen, innefattande
forskning kring denna kultur.
Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar
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•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Styrelsen utses delvis av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 51 419 013 kr.

Stiftelsen Luleå Studentlokaler
Stiftelsen bildades 1985 av Högskolan i Luleå, Teknologkåren i Luleå,
Ekonomkåren i Luleå, Elevkåren vid Musikhögskolan, Luleå kommun,
Sundsvallsbanken, Länssparbanken Norrbotten och AB Nyckel-Bryggerier.
Dess ändamål är att ge studenterna vid Högskolan i Luleå ändamålsenliga
lokaler för studentverksamhet och annan verksamhet som handhas av
studentkårerna vid högskolan.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 7 425 139 kr.

Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen bildades av regeringen 1987. Dess ändamål är att delta i
utvecklingen av främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och
inlandskommunerna.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Styrelsen utses av regeringen.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 1 159 978 000 kr.

Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP
Stiftelsen bildades 1989 av Styrelsen för Teknisk Utveckling och ABB Sverige.
Dess ändamål är att bedriva och stödja forskning och utveckling vad
beträffar fiberarmerade polymaterial samt främja praktiskt användning av
resultat som framkommer vid forsknings- och utvecklingsverksamheten.
Stiftelsen ska sträva efter att samarbete med universitet, högskolor och
forskningsinstitut.
•

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 12 301 000 kr.

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Stiftelsen bildades 1990 av regeringarna i Sverige, Finland och Norge. Dess
ändamål är att utveckla, organisera och genomföra utbildningar för arbetsmarknadens särskilda behov för i första hand de nordligaste delarna av
Sverige, Finland och Norge. Stiftelsen ska också bidra till större rörlighet
av arbetskraften på den nordiska marknaden.
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•

Stiftelsen är näringsdrivande.

•

Stiftelsen får statligt anslag och styrelsen utses av regeringarna in
Sverige, Finland och Norge.

•

Balansomslutning enligt årsredovisning: 49 101 000 kr.
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Stiftelse

Län

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

AB

91 883 301

134 684 000

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

AB

3 124 000

7 262 000

Stiftelsen för forskning inom området med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)

AB

1 403 006 416

5 043 937 845

X

Annan

X

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)

AB

3 909 526 748

4 763 268 528

X

Annan

X

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen)

AB

1 120 528

8 594 165

Näringsdrivande

X

Stiftelsen för strategisk forskning

AB

6 313 902 868

8 935 071 000

X

Annan

X

Stiftelsen Håll Sverige Rent

AB

6 756 290

42 095 019

X

Näringsdrivande

Stiftelsen institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

AB

2 986 453

33 112 000

X

X

Annan

Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå

AB

450 237

2 909 629

Stiftelsen Skansen

AB

57 453 000

62 436 000

X

X

Näringsdrivande

Stiftelsen Svensk Industridesign

AB

6 479 000

36 920 000

X

X

Näringsdrivande

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

AB

117 312

266 996 000

X

X

Näringsdrivande

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

AB

30 141 497

73 784 340

X

X

Annan

X

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

AB

37 860 093

41 452 607

X

Annan

X

Stiftelsen framtidens kultur

C

292 642 000

218 544 000

X

Annan

X

Stiftelsen JTI – Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
Stiftelsen Leufsta

C

62 178 468

52 297 165

X

C

1 356 279

863 035

Stiftelsen Åkerlottsfonden

C

64 692 209

69 039 000

Rundvirkesstiftelsen

F

5 659 435

5 921 838

Stiftelsen för internationella institutet för
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

M

134 462 898

130 673 867

X

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

O

22 858 882

41 532 033

X

Stiftelsen Institutet för Verkstadsteknisk Forskning

O

5 531 000

5 551 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Skog och Trä i Skinnskatteberg

U

452 984

Näringsdrivande

ITH Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik

Y

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Y

48 718 990

92 745 446

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet

AC

2 692 000

22 956 000

Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

BD

52 444 990

51 419 013

Stiftelsen Luleå Studentlokaler

BD

7 754 291

7 425 139

Stiftelsen Norrlandsfonden

BD

700 331

1 159 978 000

Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP

BD

12 900 000

12 301 000

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

BD

33 412 000

49 101 000

12 612 811 516

21 377 015 846

Summa

Balansomslutning
enligt
Årsredovisningen

Staten ensam
stiftare

Förmögenhet enligt
länsstyrelsernas
stiftelsedatabas

Stor stiftelse

Statliga
anslag/bidrag

X

Stiftelsetyp
Näringsdrivande

X

Annan

X

Näringsdrivande

X

Näringsdrivande
Näringsdrivande

X

3 692 193

Annan

X

Annan

X

Annan

X

Näringsdrivande

X

Näringsdrivande
X

Annan
Näringsdrivande

X

Näringsdrivande

X

Annan

Annan
X

Annan
X

X

Näringsdrivande

X

Bilaga 2

Om stiftelselistan
Följande lista över statligt bildade stiftelser är resultatet av Riksrevisionens
kartläggning, genomförd via länsstyrelsernas stiftelseregister. Den visar på
155 stiftelser som bildats av staten, ensam eller tillsammans med andra
offentliga organ eller privata företag och organisationer. I några fall har det
dock varit svårt att avgöra vilken roll staten spelat vid bildandet. I några
andra fall råder det oklarhet kring stiftelsens nuvarande status. Ett antal av
stiftelserna i listan är under avveckling, bland annat teknikbrostiftelserna
som ska vara avvecklade senast den 31 december 2007. Dessutom har vi
iakttagit att det förekommer att statligt bildade stiftelser hamnat under full
tillsyn i stället för begränsad tillsyn i länsstyrelsernas register. Orsaken är
antingen bestämmelser i stiftelsens stadgar att den ska stå under full tillsyn
eller felregistrering. Eftersom endast stiftelser med begränsad tillsyn
studerats är det möjligt att det finns fler statligt bildade stiftelser än dem
som fångats upp i kartläggningen. Förteckningen ska därför ses som en
preliminär redovisning av de statligt bildade stiftelserna.
Uppgiften om förmögenhet baseras på länsstyrelsens stiftelsedatabas, som är
en öppen, Internetbaserad databas som uppdateras av de olika länsstyrelserna
och bygger på ett stiftelseregister. Länsstyrelsernas rutiner för vad förmögenhetsuppgiften bygger på har ändrats under de senaste åren. Förmögenhetsuppgifterna för ett antal stiftelser är dessutom gamla eftersom uppgifterna
är hämtade ur den senaste inskickade årsredovisningen och statligt bildade
stiftelser är inte skyldiga att sända in årsredovisningen till länsstyrelsen.
Detta tillsammans med det faktum att det för vissa stiftelser helt saknas
förmögenhetsuppgift i databasen gör att informationen är svår att bedöma.
Allt tyder dock på att den sammanlagda verkliga förmögenheten hos
stiftelserna är större än i länsstyrelsernas register.
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Statligt bildade stiftelser

Stiftelse
Län
Flottans Ungdomsstiftelse

AB

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

AB

Institutet för Tillämpad Matematik − en Stiftelse
KRO:s Lånestiftelse
Stiftelsen 1976 års fond för personutbyte
mellan Sverige och Förenta Staterna
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Förmögenhet enligt
länsstyrelsernas
stiftelsedatabas

Statliga
anslag/
bidrag

Stiftelsetyp

2 878 163

Annan

AB

423 051

Annan

AB

774 174

Annan

AB

3 185 252

Annan

AB

91 883 301

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Stiftelsen av riksdagen restituerade arvskattemedel
å den Heckscherska donationen

AB

3 124 000

Stiftelsen Danviks Hospital

AB

Stiftelsen Drottningholms teatermuseum

AB

Stiftelsen för Byggstålskvalitet

AB

Stiftelsen för den Beridna Högvakten

AB

Stiftelsen för forskning inom området med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)
Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning
och forskning

Finns med i
Statskalendern

Annan

AB

X

Näringsdrivande

X

Annan

X

Annan
484 753

Näringsdrivande
X

2 165 074

Näringsdrivande

X

Annan
Näringsdrivande

AB

1 403 006 416

Annan

AB

1 192 714 000

Annan

Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom Turism

AB

18 989 316

Annan

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
(LL-stiftelsen)

AB

3 909 526 748

Annan

AB

825 604

Näringsdrivande

X

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

AB

2 662 338 627

Annan

X

Stiftelsen för rättsinformation

AB

417 669

Annan

Stiftelsen för strategisk forskning

AB

6 313 902 868

Annan

X

Stiftelsen för vård- och allergiforskning

AB

703 238 000

Annan

X

Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrum

AB

33 091 779

Näringsdrivande

X

Stiftelsen Huddinge Kommuns professur i strukturbiokemi

AB

11 272 017

Annan

Stiftelsen Håll Sverige Rent

AB

6 756 290

Stiftelsen Idrotten − Friskvården vid KTH

AB

18 109 662

Stiftelsen Industrifonden

AB

37 856 020

Näringsdrivande

X

Stiftelsen Institutet för Framtidsstudier

AB

7 062 322

X

Näringsdrivande

X

Stiftelsen institutet för Vatten och Luftvårdsforskning
Stiftelsen Jernkontorsfonden för
bergsvetenskaplig forskning

AB

33 112 000

X

Annan

X

AB

705 915

Stiftelsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå

AB

15 000

X

X

Näringsdrivande
Annan

Annan
Näringsdrivande

Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå

AB

450 237

Näringsdrivande

Stiftelsen Kursverksamhet vid Stockholms universitet
Stiftelsen Landstingens fond för Teknikupphandling
och Produktutveckling

AB

55 619 000

Näringsdrivande

AB

29 602 066

Näringsdrivande

Stiftelsen MHS-Bostäder

AB

26 141 404

Näringsdrivande

Stiftelsen Mudderfonden
Stiftelsen samverkan universitet/högskola
och näringsliv i Stockholm

AB

797 738

AB

194 134

Stiftelsen Skansen

AB

57 453 000

Stiftelsen STFIs Forskningsfond

AB

Stiftelsen Stockholm Institute for Scandinavian Law

AB

Annan
Annan
X

Näringsdrivande

X

Annan
461 091

Näringsdrivande
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Förmögenhet enligt
länsstyrelsens
stiftelsedatabas

Stiftelse

Län

Stiftelsen Stockholmia 55
Stiftelsen Stockholms Internationella
Fredsforskningsinstitut (SIPRI)

AB

Stiftelsen Stockholms Polisverks understödsfond

AB

7 185 583

Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning SveBeFo

AB

13 795

Stiftelsen Svensk Industridesign

AB

6 479 000

Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet

AB

Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfond

AB

Statliga
anslag/
bidrag

1 851 547

Stiftelsetyp

Finns med i
Statskalendern

Annan

AB

Näringsdrivande

X

Annan
Annan
X

Näringsdrivande
Näringsdrivande

27 523 912

X

Näringsdrivande

Stiftelsen Svenska Filminstitutet

AB

117 312

Stiftelsen Svenska Institutet för Systemutveckling

AB

274 356

X

Näringsdrivande

Näringsdrivande

Stiftelsen Svenska Rikskonserter

AB

17 100 863

Näringsdrivande

Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden

AB

8 970 895

Annan

Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden

AB

3 714 186

Annan

Stiftelsen Sveriges Turistråd

AB

3 230 058

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

AB

30 141 497

X

Annan

X

Stiftelsen Thielska Galleriet

AB

5 416 376

X

Näringsdrivande

X

Stiftelsen Tyrestaskogen

AB

53 397 016

Näringsdrivande

Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater

AB

4 868 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Vetenskapsstaden

AB

11 304 491

Näringsdrivande

AB

96 376

Stiftelsen Östekonomiska institutet

AB

9 675 260

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv

AB

37 860 093

Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala Akademi

C

750 198 525

Annan

Konung Oscar II:s stipendiestiftelse

C

2 063 686

Annan

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

C

664 064

Annan

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond

C

9 325 093

Annan

Stiftelsen framtidens kultur

C

292 642 000

Annan

Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala
Stiftelsen för omhänderhavande av rikssalen
på Uppsala slott

C

9 539 970

Annan

Annan

C
C

Näringsdrivande

X

Annan

X

9 264 442

Näringsdrivande

C

927 975

Annan

C

2 771 159

Annan

Stiftelsen JTI − Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

C

62 178 468

Stiftelsen Kursverksamhet vid Uppsala universitet

C

18 861 106

Näringsdrivande

Stiftelsen Leufsta

C

1 356 279

Näringsdrivande

Stiftelsen Uppsala universitets Torgny Segerstedt-medalj

C

1 639 122

Annan

Stiftelsen Uppsala universitets Umeå-fond
Stiftelsen WHO-Collaborating Centre for International
Drug Monitoring

C

816 767

Annan

C

21 614 776

Näringsdrivande

Stiftelsen Åkerlottsfonden

C

64 692 209

Annan

Teknikbrostiftelsen i Uppsala

C

226 720 787

Annan
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X

Näringsdrivande

Stiftelsen Indevelops u-landsfond

riksrevisionen

X

Annan

Stiftelsen Värmeisolermaterialkontrollen

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i
Uppsala − näringsliv och samhälle, STUNS
Stiftelsen Förutvarande Ultuna lantbruksinstituts
besparade elevmedel

X

X

Näringsdrivande

X

X

Förmögenhet enligt
länsstyrelsernas
stiftelsedatabas

Statliga
anslag/
bidrag

Stiftelse
Uppsala universitets stiftelse för inbjudan
av gästforskare och gästföreläsare

Län
C

38 422 835

Annan

Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö
Stiftelsen Samverkan universitet/högskola
och näringsliv i Linköping

E

538 732

Annan

E

203 272 000

Annan

Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande
Internationella Handelshögskolans i Jönköping
Forskningsstiftelse

E

Annan

F

Annan

Rundvirkesstiftelsen

F

Stiftelsen A6 Försvarsmuseum

F

Stiftelsen Göta hovrätts pensionfond

Finns med i
Statskalendern

Stiftelsetyp

5 659 435

Annan

F

1 159 370

Annan

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

F

210 889 000

Magistratens i Malmö understödsstiftelse

M

832 186

Stiftelsen Akademihemman

M

74 971 425

Näringsdrivande

Stiftelsen Bibliotekskassan 2
Stiftelsen för internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet

M

22 062 235

Annan

M

137 038 658

Annan

M

31 289 473

M

80 864

Stiftelsen Hadar

M

15 978 222

Annan

Stiftelsen Konung Oscar den andres stipendium
Stiftelsen Magistratens i
Malmö enskilda enke- och pupillkassa

M

874 834

Annan

M

140 726

Annan

Stiftelsen TEM vid Lunds universitet

M

775 384

Annan

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation

M

1 757 672

Teknikbrostiftelsen i Lund

M

226 720 787

Annan

Karl Frithiofsons Stiftelse

O

1 174 406

Annan

Stiftelsen Bergagården
Stiftelsen Chalmers Advanced Management Programs CHAMPS

O

292 327

Annan

O

30 398

Näringsdrivande

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

O

22 858 882

Näringsdrivande

Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet
Stiftelsen för samverkan mellan Lunds universitet och
näringslivet − SUN

Näringsdrivande
X

Näringsdrivande

X

Annan

Näringsdrivande
Annan

X

Näringsdrivande

Stiftelsen Chalmers Teknikpark

O

13 998

Näringsdrivande

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

O

2 189 613 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Forsviks Industriminnen

O

845 277

Näringsdrivande

Stiftelsen för Byggandets Managementfrågor

O

Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige

O

Annan

Stiftelsen Ibero-amerikanska fonden

O

Annan

Stiftelsen Institutet för Kvalitetsutveckling

O

11 631 256

Näringsdrivande

Stiftelsen Institutet för Verkstadsteknisk Forskning

O

5 531 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

O

60 656 540

Näringsdrivande

Stiftelsen Medicin och Teknik

O

3 783 830

Näringsdrivande

Stiftelsen Vadsbo domsagas tingshusfond

O

543 109

Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara

O

912 590

Teknikbrostiftelsen i Göteborg

O

179 214 370

Stiftelsen Inova i Wermland

S

4 986 577

X

Annan

X

Annan
Näringsdrivande
Annan
Näringsdrivande

Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar
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riksrevisionen

Stiftelse

Län

Förmögenhet enligt
länsstyrelsernas
stiftelsedatabas

Statliga
anslag/
bidrag

Stiftelsetyp

Stiftelsen Laxfond för Vänern

S

Stiftelsen Frövifors Pappersbruk

T

2 571 854

Annan

Stiftelsen Örebro läns allmänna understödsfond

T

1 617 916

Annan

3 769 672

Näringsdrivande

Annan

Stiftelsen Skog och Trä i Skinnskatteberg

U

Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd
Stiftelsen Västerbergslagens Teknik- och
Utvecklingscentrum

U
W

4 007 666

Näringsdrivande

Stiftelsen Vägverkets Jubileumsfond

W

1 132 641

Annan

Stiftelsen Teknikdalen

W

20 186 510

ITH Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik

Y

Merlostiftelsen

Y

116 750

Näringsdrivande

Stiftelsen Gene Fornby

Y

6 124 955

Näringsdrivande

Stiftelsen LänsTekniskt Centrum i Kramfors

Y

2 352 009

Näringsdrivande

Stiftelsen Rehabiliteringsinstitutet för ryggåkommor

Y

48 718 990

Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län, ZENIT

Z

3 877 944

Näringsdrivande

Center For IT in Northern Sweden − Stiftelse (CINS)

AC

2 226 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå Universitet

AC

2 692 000

Näringsdrivande

Stiftelsen Lars Färgares Gård

AC

14 080 000

Stiftelsen Natur- och kulturvård i Umeälvens dalgång

AC

286 248

Annan

Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven

AC

23 003 565

Annan

Stiftelsen Svensk Torvforskning

AC

783 406

Näringsdrivande

Stiftelsen Universitetshallen

AC

28 321 000

Näringsdrivande

Teknikbrostiftelsen

AC

168 475 646

Annan

Provinsialläkarstiftelsen

BD

8 996 182

Annan

Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum

BD

52 444 990

Stiftelsen CENTEK, Centrum för Teknologibaserad
Affärsutveckling vid Luleå tekniska universitet

BD

14 738 000

Stiftelsen Föremålsvård

BD

9 805 054

Stiftelsen Hjalmar Lundboms minnesfond

BD

2 728 743

Annan

Stiftelsen LKABs fond till minne av Erik Hammarsten

BD

9 759 922

Annan

Stiftelsen Lule Älvdal

BD

450 745

Annan

Stiftelsen Luleå Studentlokaler

BD

7 754 291

Annan

Stiftelsen Norrbottens Forskningsråd

BD

53 607 064

Annan

Stiftelsen Norrbottens Vägförenings Stipendiefond

BD

143 169

Annan

Stiftelsen Norrlandsfonden

BD

700 331

Annan

Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP

BD

12 900 000

Annan

Näringsdrivande

BD

31 590 145

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

BD

33 412 000

Stiftelsen Vuollerim 6000

BD

843 150

Teknikbrostiftelsen i Luleå

BD

riksrevisionen
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Näringsdrivande
Näringsdrivande

Stiftelsen Teknikens hus

Summa förmögenhet

Finns med i
Statskalendern

Annan

Näringsdrivande

Näringsdrivande
Näringsdrivande
X

Annan

X

Näringsdrivande
X

Näringsdrivande
Näringsdrivande
Annan

22 361 843 691

X

X

