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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0068/2013 af Holger Bauermeister, tysk statsborger, om 
direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at direktiv 78/660/EØF bør ophæves. Han hævder, at om end hensigten 
med direktivet er god, misbruges det nu til at tjene penge. Endvidere kan tredjeparter få 
adgang til virksomheders oplysninger. Holger Bauermeister hævder, at direktivet er i strid 
med lighedsprincippet, fordi ikkeselskaber, herunder store virksomheder, falder uden for 
direktivets anvendelsesområde og kan udnytte denne situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4.november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

Ifølge det fjerde regnskabsdirektiv er fremlæggelse og offentliggørelse af årsregnskaber og 
årsberetninger for visse virksomheder med begrænset ansvar af særlig betydning for 
beskyttelse af selskabsdeltagernes og tredjemands interesser, idet disse selskabers aktivitet 
ofte overskrider de nationale grænser og selskaberne kun giver tredjemand sikkerhed i 
selskabsformuen;

Endvidere skal der ifølge det fjerde regnskabsdirektiv fastsættes ensartede minimumsregler i 
Fællesskabet med hensyn til omfanget af de finansielle oplysninger, som skal bringes til 
offentlighedens kundskab af konkurrerende selskaber;
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Det skal bemærkes, at det fjerde regnskabsdirektiv blev ophævet ved det nye 
regnskabsdirektiv 2013/34/EU, der blev vedtaget den 26. juni 2013;

Det nye regnskabsdirektiv indeholder i det væsentligste den samme ordning som det fjerde 
regnskabsdirektiv vedrørende offentliggørelse og indfører en forpligtelse til at offentliggøre 
årsberetningen inden for en rimelig tid.

De punkter, som andrageren henviser til, blev taget i betragtning af Rådet og Europa-
Parlamentet, da de vedtog direktivet og drøftede (og besluttede), hvilke oplysninger der skal 
offentliggøres.

Artikel 31 forudser således en ad hoc-ordning for små virksomheder, som medlemsstaterne 
kan fritage fra forpligtelsen til at offentliggøre deres resultatopgørelser og ledelsesrapporter.
Det nye regnskabsdirektiv også reducerer indholdet af noterne til regnskabet.

Således har det nye regnskabsdirektiv forenklet reglerne for mindre virksomhed ved at 
reducere mængden af oplysninger, der skal registreres og offentliggøres, hvilket skaber en 
lettere regnskabsordning for mindre virksomheder.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene mener ikke, at oplysningerne i andragendet giver anledning til 
at formode, at der er sket en overtrædelse af EU-lovgivningen.


