
Lagutskottets betänkande 

1980/81: 4 

angående ny lagstiftning om handelsbolag m. m. (prop. 1979/80: 143) 
och nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar lprop. 1979/ 
80: 144) 

Ärendet 

I betänkandet behandlas två propositioner. vari regeringen <justitiede

partementet) efter hörande av lagrådet framlagt förslag till ny lagstiftning 

om handelsbolag m. m. samt till nya redovisningsregler for ekonomiska 

föreningar m. m. nämligen 

dels proposition 1979/80: 143. i vilken föreslagits att riksdagen skall anta 

1. lag om handelsbolag och enkla bolag. 

2. lag om årsredovisning m. m. i vissa företag, 

3. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385). 

dels proposition 1979/80: 144. i vilken föreslagits att riksdagen skall anta 

1. lag om ändring i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar, 

2. lag om ändring i lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasserörelsen. 

3. lag om ändring i bostadsriiltslagen <1971:479). 

4. lag om ändring i lagen ( 1972: 262) om understödsföreningar. 

5. lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring. 

6. lag om ändring i lagen ( 1975: 417) om sambruksföreningar. 

7. lag om ändring i lagen ( 1976: 351) om styrelserepresentation för de 

anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Beträffande propositionernas huvudsakliga innehåll hänvisas till vad 

utskottet anför på s. 4 och 5. De i propositionerna framlagda lagförslagen 

har intagits i bilagorna 1 och 2 till betänkandet. 

I betänkandet behandlas vidare de/.1· de under allmänna motionstiden 

1980 väckta motionerna 1979/80: 156. 1979/80: 807 och 1979/80: 1477. dels 

de med anledning av proposition 143 väckta motionerna 1979/80: 2016. 

1979/80: 2025. 1979/80: 2026 och 1979/80: 2030. 

Motionsyrkandena redovisas på s. 2 och 3. 

Motion 1979/80: 1477 har jämte yttrande överlämnats till lagutskottet 

från arbetsmarknadsutskottet. På begäran av lagutskottet har arhctsmark

nadsutskottet vidare yttrat sig över de avsnitt i proposition 143 och motio

nerna 2025 och 2026 som rör arbctsmarknadsutskottets beredningsområde. 

Yttrande över yrkande 5 d i motion 2025 har inhämtats från niiringsutskot

tet. Yttrandena har fogats till betänkandet som hilag1mw 3 och./. 

Över motion 807 har remissyttranden inhämtats från stiftelseutredning

en. kommunalföretagskommitten. Svenska kommunförbundet. Lands

tingsförbundet och SABO. En sammanstiillning av remissyttrandena har 

fogats som bilaga 5 till betänkandet. 
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Statsrådet och chefen för justitiedepartementet Håkan Winbcrg och 

andra företrädare för justitiedepartementet samt företrädare för Sveriges 

industriförbuml och Svenska byggnadsentreprenörföreningen har inför ut

skottet lämnat synpunkter på förslaget till ny lag om handelsbolag och 

enkla bolag såvitt avser frågan om utformningen av handelsbolagshegrcp

pet. Beträffande denna fråga har utskottet i samband med ett studiebesök i 

Malmö även inhämtat synpunkter från andra företrädare för det svenska 

näringslivet. Spörsmålet har också tagits upp i skrivelser som kommit in 

till utskottet från Industriförhundct och Byggnadsentrcprenörförcningcn, 

Svenska bankföreningen. Svenska försäkringsbolags riksförbund samt 

Sveriges redareförening. Innehållet i skrivelserna redovisas i hilaKa fi till 

betänkandet. 
Utskottet har vidare vid ett studiebesök i Köpenhamn inhämtat syn

punkter från företrädare för det danska industridepartementet. danska 

myndigheter och danskt näringsliv angående den danska lagstiftningen om 

en särskild bolagsform för mindre företag (anpartsselskaber). I samband 

med en studieresa till Förbundsrepubliken Tyskland har utskottet sam

manträffat med företrädare för den tyska arbctsgivareföreningen, Hunclcs

vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverhände IBDAl. och därvid infor

merats om den tyska lagstiftningen om en särskild bolagsform for mindre 

företag <Gescllschaft mit beschränkter Haftung). I anslutning hiirtill har 

utskottet också inhämtat upplysningar angående de tyska bestämmelserna 

om paritetsrepresentation i holagsstyrelser från företriidare för BOA och 

den tyska centrala arbetstagarorganisationen, Deutschen Gewerkschafts

hund (DGBJ. 

Slutligen har i ärendet inkommit skrivelser från företagsobeståndskom

mittcn, Föreningen auktoriserade revisorer FAR. Svenska rcvisorssam

fundet SRS och Svenska uppfinnareföreningen. 

Motionsyrkandena 

/. Vid 1979180 års riksmiite i·iickta fi'isttlende motioner 

A. 1979/80: 156 av Olle Wiisthcrg i Stockholm (fp) vari yrkas all riksda

gen hos regeringen bcgiir att en parlamentarisk utredning tillsätts i syfte att 

åstadkomma en ny aktiebolagslag i enlighet med vad som anförts i motio

nen. 

B. 1979/80: 807 av Martin Olsson och Margit Odelsparr (c) vari yrkas att 

riksdagen hos regeringen anhåller om förslag om rätt till proportionellt val 

när styrelse för stiftelse, ekonomisk förening eller aktiebolag. till vilken 

kommun eller landsting utser ledamöter. viiljer arbetsutskott eller motsva

rande beredning. 

C. 1979/80: 1477 av Gunnar Nilsson m. n. (S) vari yrkas att riksdagen 

beslutar om förstärkning av lagen om styrelserepresentation för de anstiill

da i enlighet med vad som sägs i motionen. 



LU 1980/81: 4 3 

Il. /I.led a11/cd11i11g m· propositio11 1979180: 143 1·iickt11 111otit111l'!" 

A. 1979/80: 2016 av Johan Olsson m.11. le. m. fp) vari yrkas alt riksda

gen uttalar angeliigenheten av att en översyn igimgsiitts av förslaget till 

andclsbolagslag för mindre företag i enlighet med vad som anförs i motio

nen. 

B. 1979180: 2025 av Lennart Andersson m. tl. Is) vari yrkas alt riksdagen 

1. antar de iindringar i förslaget till lag om ärsredovisning m. m. i vissa 

företag som följer av förslagen beträffande årsredovisning och koncernre

dovisning. 

2. antar de ändringar i flirslagct till lag om iindring i aktiebolagslagen 

( 1975: 1385) som följer av förslagen betriiffandc de s. k. 50/50-bolagen. 

kvalificerad revisor i aktiebolag samt byte av firma och säte. 

3. fattar principbeslut om aktiebolaget som obligatorisk form för nii

ringsverksamhct med minst 25 anställda samt hos regeringen hemstiiller 

om utredning i anslutning härtill i enlighet med vad som anförs i motionen. 

4. hos regeringen bcgiir fiirslag till lagstiftning om representation för de 

anstiillda i vissa handelsbolags styrelser eller direktioner i enlighet med 

vad som anförs i motionen. 

5. beslutar som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i motionen 

anförs t\11' 

a) en översyn av aktiebolagslagen i syfte att vidga de anstiilldas inflytan-

de. 

b) utredning om informationen beträffande s. k. sidoordnade koncerner. 

e) en övergripande utredning om företagsrcvisionen. 

d) kommerskollcgiets resurser för tillsyn pii revisorsomrädet. 

e) aktiekapitalets storlek. 

C. 1979/80:2026 av Lars Werner m.11. lvpkl vari yrkas att riksdag.en 

beslutar att avslii propositionen 1979i80: 143 rn.:h tws regeringen hemställa 

om ett nytt förslag som biittre tillgodoser de fackliga organisationernas och 

andra intressenters heriittigade krav om insyn l)Ch kontroll. 

D. 1979/80: 20.~0 av Göte Jonsson lmJ vari yrkas att riksdagen beslutar 

att entreprenadkonsortier inom byggnadsbranschen som bildats for ge

nomförande av visst projekt icke skall omfattas av de nya bestiimmelserna 

om handelsholag. 

Utskottet 

Inledning 

Lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL) iir i det niirmaste 85 är 

gammal och har under de senaste decennierna underg{1tt endast mindre 

ändringar. I syfte att fri till stånd en modanisering av lagen tillkallades år 
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1974 särskilda sakkunniga. vilka antog namnet 1974 ärs holagskommittc. 

Enligt direktiven skulle bolagskommitten göra en översyn av DL samt 

överväga införande av lagregler om offentlig årsredovisning. revision och 

koncerner för andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska för

eningar. Bolagskommittcns uppdrag omfattade också riksdagens hemstäl

lan om skyndsam utredning angående införande av en -;ärskild bolagsform 

för mindre företag (LU 1974: 19. rskr 1974: 238). 

I tilläggsdirektiv år 1978 fick bolagskommittcn även i uppdrag att verk

ställa en av riksdagen år 1977 (LU 1977178: 8. rskr 1977178: I 12) begärd 

utredning av frågan om en ändamålsenlig utformning av det aktiebolags

rättsliga koncernbegreppet i vad avser s. k. 50/50-bolag och att därvid även 

uppmärksamma de problem som är förknippade med företag som utan att 

vara dotterföretag är på något sätt associerade med ett aktiebolag. 

Bolagskommitten har redovisat sitt arbete i tre betiinkanden (SOU 

1978: 66) Andelsbolagslag. tSOU 1978: 67) Nya bolagsrcglcr m. m. samt 

!SOU 1979: 46) Koncernhegreppet m. m. 

Vid rernissbehandlingen mötte förslaget till en ny bolagsforrn. s. k. an

delsbolag. betydande invändningar. Departementschefen har diirför inte 

ansett' sig kunna lägga förslaget till grund för förslag till riksdagen. 

Bolagskommittens övriga tv<I betiinkanden fick ett positivt gensvar vid 

remissbehandlingcn och har lagts till grund för i proposition 143 intagna 

förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag. lag om årsredovisning 

m. m. i vissa företag samt vissa iindringar i aktiebolagslagen. 

Till grund för proposition 143 har vidare lagts två av Brottsförebyggande 

rådet !BRÅl avliimnade promemorior !BRA PM 1978: 2l Revisors verk
samhet och IBRA PM 1979: 5) Aktieholagslagcn - förstärkt skydd för det 

bundna kapitalet m. m. samt en av Sveriges industriförbuml. Svenska 

bankföreningen och föreningen Auktoriserade revisorer r AR till justitie

departementet ingiven skrivelse hctriiffamk frågan om nyemission av ak

tier till underkurs m. m. Promemoriorna och skrivelsen har remisshehand

lats. 

I proposition 144 föreslås vissa lindringar i lagen om ekonomiska för

eningar samt vissa följdändringar i andra lagar. Till grund för förslaget 

ligger en inom justitiedepartementet upprättad och därefter remissbehand

lad promemoria (Os Ju 1979: 14) Nya redovisningsregler för ekonomiska 

föreningar m. m. 

Propositionernas humdsakliga innehåll 

Proposition 1979180: 143 

I propositionen liiggs fram ett förslag till lag om handelsbolag och enkla 

bolag. som skall ersätta 1895 ars lag i samma iimnc. Förslaget överens

stämmer i många avseenden med giillande riitt. Bland nyheterna miirks en 

ändrad gränsdragning mellan handelsbolagen och de enkla bolagen. som i 

princip innebär att ett handelsbolag skall anses föreligga sii snart en nii-
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ringsverksamhet utövas i bolagsform. Utrymmet för de enkla bolagen 

minskas alltså. Vidare föreslås en begränsning av möjligheterna att arbeta 

med enmanshandelsbolag. En annan nyhet är att stiftelser eller ideella 

föreningar inte längre får vara komplementiirer i ett kommanditbolag, dvs. 

svara fullt ut för bolagets förpliktelser. 

I propositionen läggs också fram ett förslag till lag om årsredovisning 

m. m. i vissa företag. Förslaget. som saknar motsvarighet i gällande riitt. 

giilkr huvudsakligen handelsbolag och enskilda näringsidkare. Enligt för

slaget skall ett företag med minst tio anställda upprätta en offentlig årsre

dovisning samt anlita en revisor. I de flesta fall kan årsredovisningens 

innehåll stämma överens med årsbokslutet enligt bokföringslagen. I all

mänhet skall årsredovisningen sändas in till länsstyrelsen endast på begä

ran. Vidare föreslås bestämmelser om koncernredovisning i koncerner 

med ett annat moderföretag än aktiebolag. ekonomisk förening eller stiftel

se. 
I propositionen föreslås slutligen vissa ändringar i aktiebolagslagen. 

Förslaget bygger bl. a. på de två promemoriorna från BRÅ om revisors 

verksamhet och om förstärkt skydd för det bundna aktiekapitalet. Aktie

bolagslagen föreslås vidare ändrad så att det skall framgå att s. k. 50/50-

bolag i fortsättningen inte skall anses som koncernföretag. Det öppnas 

också en möjlighet för börsnoterade företag att göra en nyemission. trots 

att börskursen ligger under aktiernas nominella värde. Slutligen föreslås 

vissa regler som är särskilt avsedda för de mindre aktiebolagen och som 

möjliggör en bättre insyn i sådana bolags verksamhet. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1981. 

Propositiun 1979180: 144 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om ekonomiska förening
ar. Enligt förslaget införs för de ekonomiska föreningarna redovisnings

regler som har samordnats med bokföringslagen och som i princip stämmer 

överens med vad som gäller för aktiebolagen. Vidare föreslås regler om 

koncernredovisning i koncerner med en ekonomisk förening som moder

företag samt skärpta regler om revision. Även dessa n::gler stämmo.::r i 

princip överens med motsvarande regler i aktiebolagslagen. 

Ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar föranleder åtskilliga 

följdändringar i andra lagar som bl. a. gäller jordbrukskasserörelsen, bo

stadsrättsföreningar, understödsföreningar, arbetslöshets kassor och sam

bruksföreningar. 

I ekonomiska föreningar fördelas överskottet på verksamheten normalt i 

förhållande till den omfattning i vilken medlemmarna har utnyttjat för

eningens tjänster. Om utdelningen beräknas på annat sätt gäller f. n. att 

den får fastställas till högst fem procent av inbetalda insatser. I propositio

nen föreslås att den högsta tillåtna insatsräntan skall motsvara gällande 

diskonto med ett tillägg av tre procentenheter. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1981. 
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Allmänna övenägandcn 

Som utskottet inledningsvis framhällit iir den nuvarande handelsholags

lagen i det niirmaste 85 år gammal. Det framlagda förslaget till ny handels

bulagslag innebiir. iiven om det i stora delar överensstiimmer med giillande 

rätt. en välbehövlig anpassning till moderna förhilllanden. I vissa delar 

innehiir fl.'1rslaget oeks{i en kodifiering av den praxis som ut vecklats. 

En fördel med förslaget är au anviindningsområdet för enkelt hlllag 

begränsas. Med hänsyn till att insynen och kontrollen liksom även horge

närsskyddet är väsentligt hättre i ett handelsholag iin i ett enkelt bolag är 

det enligt utskottets mening angeläget att näringsverksamhet i annat bolag 

än aktieholag bedrivs som handelsholag. 

En hrist i giillandc lagstiftning om handelsbolag är att det saknas bestfön

melser som tar sikte pii det allmiinnas och de anställdas intressen av insyn i 

företaget. Regler om t. ex. offt:ntlig årsredovisning och revision tinns f. n. 

endast för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det nu framlagda försla

get till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag. vilket lagförslag inne

håller bestämmelsi!r om t1rsredovisning. revision och koncernredovisning, 

fyller enligt utskottets mening diirför ett angeläget hehov. Utskottet vill 

också peka på att reglerna kommer att rn stor betydelse iivc:n för företagens 

borgeniirer. 

Utskottet vill vidare understryka betydelsen av att den tidigare så om

diskuterade frågan huruvida de s. k. 50/50-bolagen skall anses som kon

cernföretag nu får en lösning liksom av att också vissa andra prohlem pä 

aktiebolagsrättens omriille löses. 

Utskottd vill i detta sammanhang ocksii crinra om att aktieholag. vars 

aktiekapital understiger 50000 kr .. mäste före utgilngen av år 1981 antingen 

höja aktiekapitalet till 50 000 kr. eller omvandlas till ett handelsbolag. om 

deliigarna vill fortsätta verksamh1:ten. för ägarna av dessa bolag iir del 

nödvändigt att i god tid fft veta vad den nya lagstiftningen om handelsbolag 

kommer all innehålla. Det är därför synnerligen. angeläget att beslut nu kan 

fattas om en ny handclsbolagslag. 

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att proposition 143 innehåller 

llera angeliigna reformförslag. Som kommer att framgt1 av det följande 

råder inom utskottet enighet om flertalet av förslagen. 

Med hänsyn till vad utskottet sålunda anfört kan utskollet inte sliilla sig 

bakom yrkandet i motion 2026 <vpkl att riksdagen skall avslå proposition 

143 och hos regeringen begära et~ nytt förslag som b~ittre tillgodoser de 

fackliga organisationernas och andra intressenters berättigade krav om 

insyn och kontroll. Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionen. De 

i motionen särskilt berörda frt1gorna om representation för de anstiillda i 

handelsbolags styrelser och om årsredovisning i företag med mindre iin 10 

anställda kommer utskottet att behandla närmare i de två följande huvud

avsnitten. 
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Handelsholag och enkla bolag 

Grii11.l"drag11inge11 me/11111 lwndclsholag och enkla bo/ag 

Handelsbolaget och det enkla bolaget regleras av BL. Enligt 45 * första 

stycket föreligger ett l'nkclt ho/ag om tvit eller llera sluter bolag för visst 

företag eller för fortsatt verksamhet. Har bolaget gemensam firma och 

skulle bokföringsskyldighet ha förelegat betrMfamk verksamheten enligt 

1929 ilrs bokföringslag. om denna hade gällt iiven efter utgiingcn av är 

1976. föreligger ett handelslwlag. Enligt 45 *andra stycket kan ett handels

bolag dessutom uppkomma genom att ett enkelt bolag förs in i handclsrc

gistret. 

Handelsbolaget utmiirks av dels att det är juridisk person. vilket bl. a. 

innebär att borgenärerna har företräde till bolagsförmögenheten framför 

bolagsmiinnens privata borgenärer. dels att bolagsmiinncn ansvarar solida

riskt för de förbindelser som ingäs ä bolagets vägnar. Det enkla bolaget 

däremot tir inte juridisk person. En bolagsman svarar därför i princip 

endast för förpliktelser pil grund av avtal som han sjiilv har deltagit i. 

Eftersom all niiringsvcrksamhet inte iir bokföringspliktig enligt 1929 ;\rs 

bokföringslag kan följaktligen viss niiringsverksamhet bedrivas i enkelt 

bolag. 1 propositionen framhiiller departementschefen som sin principiella 

uppfattning att bolag som driver niiring skall i en ny lagstiftning betraktas 

som handelsbolag. Undantag bör dock göras för niiringsverksamhet inom 

jord- och skogsbruk vilken drivs i bolag av fysiska personer. 

I syfte att på angivet sätt minska utrymmet för enkla bolag föreslås i I 

kap. I * första stycket i förslaget till ny handelsbolagslag att handelsbolag 

skall föreligga. om tvä eller llera har avtalat att utöva niiringsverksamhet i 

bolag. I andra stycket görs dock undantag friln denna regel för verksamhet 

som medför skyldighet att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringsla

gcn. Ett enkelt bolag föreligger enligt 3 ~ i samma kap. om tvä eller flera 

har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger. 

På motsvarande siitt som enligt gällande rätt kan enligt förslaget ett enkelt 

bolag övergå till att bli handelsbolag genom att föras in i handelsregistret. 

För att ge deliigarna i rörelsedrivande enkla bolag en viss övergfingstid 

att inrätta sig efter den nya ordningen föreslås att i övergångsbestiimmel

serna förs in en regel av innebörd att den nya gränsdragningen mellan 

handelsbolag och enkla bolag skall gälla först efter utgi'ingen av år 1985 för 

bolag som har bildats före den nya lagstiftningens ikrafttriidande. 

Under utskottets behandling av ärendet har den föreslagna gränsdrag

ningen mellan handelsbolag och enkelt bolag visat sig kunna medföra vissa 

problem. Särskilt har frågan om till vilken bolagsform s. k. konsortier skall 

hänföras väckt stort intresse och blivit föremål för ingf1cndc överviigan

den. 

Frågan har tagits upp i motion 2030 (m). vari yrkas att entreprenadkon

sortier inom byggnadsbranschen som bildas för genomförande av visst 
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projekt inte skall omfattas av Je nya bestiimmelscrna om handclsbolag. 

Vidare har frågan om konsortier behandlats i skrivelser fn'in Sveriges 

industriförbunu och Svenska byggnadsentreprenörfi.ireningen. Svenska 

bankföreningcn. Svenska försiikringsbolags riksförbund samt Sveriges re

dareförening. Industriförbundet och Byggnadsentreprenörföreningen 

framhåller att det för niiringslivets praktiska behov skulle vara tillfreusstäl

landc att det i motiven till den nya lagstiftningen saues att enkelt bolag 

skall anses föreligga då t vä eller flera företag sluter avtal fiir gemensamt 

utföranue av visst arbetsbeting för viss beställare. 

Bankförcningen hemstiiller att utskottet skall föreslå en lagtext som är sii 

utformad att nu befintliga bankkonsortier. som iir att anse som enkla bolag. 

inte heller framgent kan komma att anses som handelsbolag. Försiikrings

bolagens riksförbund föroruar att i I kap. I * görs ett undantag frfm 

handelsbolagsdefinitionen för bank- och försäkringsvcrksamhet. Redare

föreningen slutligen tar i sin skrivelsc upp det samarbete som svenska 

rederier har med uthindska redare i s. k. sjöfartspoolcr. Enligt n:dareför

eningen iir det nödviindigt att utskottet gör en klar markering att sådana 

samarbetsavtal inte konstituerar handelsbolag. 

En redogörelse för de skäl organisationerna anfört för sina yrkanden 

samt för uc olika slag av konsortier som förekommer inom resp. branscher 

har tagits in i bilaga 6. till vilken utskottet hiinvisar. 

Frågan om konsortiers associationsriittsliga status har ocksä behanulats 

vid hearings med justitieministern och andra foretriidare för justitiedepar

tementet samt med foretriiuare för Industriförbundet och Byggnausentrc

prenörföreningen. I samband med ett besök i Malmö slutligen har utskottet 

inhämtat synpunkter pä frägan frän olika företriidare för det svenska 

näringslivet. 

Genom vad s~ilunda förekommit har utskottet kunnat konstatera att 

konsortialavtal blivit en vanlig form för samarbete mellan näringsidkare. 

Som framgår av bilaga 6 reglerar konsortialavtalet mfmgskiftande verk

samhetsformer. Ett konsortium kan sålunda ha tillkommit for ett visst 

bestämt projekt. t. ex. en byggnadsentreprenad. medan i andra fall syftet 

med konsortier kan vara ett mer långsiktigt samarbete. t. ex. sjöfarts poo

lerna. bankgirocentralen. patientlörsäkringen. 

Organisationerna har i sina skrivelser förtecknat sådana konsortier vilka 

organisationerna ansett hittills vara enkla bolag. För den hiindclse bolagen 

genom den föreslagna ändringen av handelsbolagsbegrcppet skulle komma 

att hänföras till handelsbolag. skulle detta cnligt organisationerna innebiira 

avsevärda olägenheter. I detta hänseende har bl. a. åberopats följande. 

En övergång till handelsbolag skulle få hetyuande skatterättsliga olägen

heter. Detta hänger bi. a. samman med att handelsbolag och enkla bolag 

behandlas olika när det giillcr bolagsmännens riitt att utnyttja underskotts

avdrag och att verkställa neuskrivningar. Vidare kan en oberättigad och 

konkurrenssnedvridande insyn uppkomma om ett konsortium. som bildats 
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för ett visst projekt. räknas som handelsbolag och därigenom - till skillnad 

från ett enskilt företag - blir skyldigt att i siirskild årsredovisning uppge 

det ekonomiska resultatet av detta projekt enbart. En sådan konkurrens

snedvridning blir särskilt allvarlig om svenska företag härigenom för en 

konkurrensnackdel vid sin verksamhet utomlands. När det är fråga om 

konsortier med utländska delägare måste vidare observeras att ett ut

ländskt företag inte får ingå i ett svenskt handelsbolag utan tillstånd av 

regeringen. Ett sådant krav på myndighetsprövning medför tidsutdräkt m:h 

andra störningar som kan omöjliggöra eller försvåra för svenska företag att 

få vara med i internationell samverkan. Även på grund av andra omstän

digheter kan det uppstå svårigheter för svenska företag niir det gäller att 

delta i internationella samverkansavtal. Enligt organisationerna iir vidare 

reglerna för handelsbolag inte anpassade till den verksamhet som konsor

tierna bedriver vilket medför att avtalsskrivningen blir onödigt komplice

rad. Bankföreningen har också pekat på att om befintliga kreditkonsortier 

förvandlas till handelsbolag med därav följande offentlig redovisning skulle 

i vissa fall banksekretessen komma att upphävas. Slutligen har framhållits 

den särskilda omständigheten att nuvarande bank- och försiikringslag

stiftning omöjliggör bankers och försäkringsbolags engagemang i handels

bolag. Utskottet vill tillägga att motsvarande hinder föreligger i fråga om 

t. ex. finansbolag. 

Som utskottet anfört redan under de allmänna övervägandena innebär 

förslaget i propositionen att näringsverksamhet i bolag skall bedrivas som 

handelsbolag och inte som enkelt bolag en betydande fördel. Det är emel

lertid samtidigt viktigt att gränsdragningen mellan handelsbolag och enkelt 

bolag inte görs så att praktiska och smidiga former för samverkan mellan 

olika företag försvåras eller förhindras. Uppenbart är att det finns ett stort 

behov av teknisk och ekonomisk samverkan mellan företag i former som 

inte i sig utgör en juridisk person. Med hänsyn till det tekniska framiitskri

dandet och kostnadsutvecklingen kan detta behov också förviintas öka. 

Som framgår av vad organisationerna anfört skulle det innebära betydande 

nackdelar om de av organisationerna beskrivna konsortierna nu skulle 

omvandlas till handelsbolag. I vissa fall skulle en s<°ldan omvandling till och 

med kunna få allvarliga konsekvenser för t. ex. svensk exportindustri. 

Såvitt utskottet kunnat finna kan det inte anses stå i strid med de syften 

och värderingar som ligger till grund för den nya lagstiftningen om handels

bolag att låta de aktuella konsortierna förbli enkla bolag. Genom att kon

sortiedeltagarna i allmänhet är aktiebolag eller andra företag som med den 

nya lagstiftningen får skyldighet att avge offentlig årsredovisning kan en 

tillräcklig insyn och kontroll erhf1llas hos varje enskild konsortiedcltagare. 

Mot bakgrund av vad utskottet nu anfört finns det enligt utskottets 

mening anledning att något närmare dröja vid konsortiebegreppet m:h vid 

frågan i vad mån bolagspropositionens handelsbolagshegrepp är mer om

fattande än motsvarande begrepp i nu gällande lag. 
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Som framgår av bilaga 6 är det mångskiftande företeelser som beniimns 

konsortier. Någon närmare analys av konsortiebegreppet har inte gjorts 

vare sig i bolagskommittens betänkande eller i propositionen. I bctiinkan

det ( s. 117) konstateras endast att det ibland kan vara sv:°1rt att juridiskt 

etikettera de konsortier som bildas för genomförande av bestämda projekt. 

ofta av betydande storlek eller komplexitet. Efter en beskrivning av den 

enligt utredningen mest frekventa formen av industrikonsortier - nämli

gen konsortier som inte har nägon personal anställd och som saknar egna 

tillgångar och skulder samt intiikter och kostnader - konstaterar utred

ningen att ett sådant konsortium enligt gällande rätt hittills varit att be

handla som ett enkelt bolag och att nilgot skäl att iindra detta betraktelse

sätt på grund av de föreslagna iindrade reglerna om handelsbolag inte 

föreligger. Kommitten uttalar slutligen att konsortier som däremot är så 

organiserade att de har egna tillgångar och skulder samt kostnader och 

intäkter bör räknas som handelsbolag. l propositionen ansluter sig departc

mentschefen till dessa uttalanden. 

Konsortiebegreppet synes inte heller ha erhållit någon närmare bestiim

ning inom den rättsvetenskapliga litteraturen. Termen konsortium torde 

närmast användas som en samlingsbeteckning p~1 en mängd varierande 

samverkansavtal. som i vissa fall kan betecknas som holagsavtal m:h som i 

andra fall kan vara anställningsavtal. försträckningsavtal m. m. 

Utskottet vill i detta sammanhang stryka under att det ibland kan vara 

svårt att fastställa griinsen mellan bolag och avtal som saknar bolagskarak

tär. Någon definition av begreppet bolag finns inte. vare sig i gällande 

lagstiftning eller i det nya lagförslagets lagtext. Inom den rättsvctenskapli

ga litteraturen brukar man kräva att i princip tre rekvisit skall vara upp

fyllda för att ett bolag skall föreligga. För det första skall riittsförh<°illandet 

vara grundat på avtal mellan tvä eller llera deliigare. Fiir det andra skall det 

föreligga ett för delägarna gemensamt bolagsändamål. Flir det tredje skall 

delägarna vara förpliktade att verka for det gemensamma ändam[ilct. Det 

kanske mest hetydelsel"ulla rekvisitet i bolagsbegreppet iir det gemensam

ma ändamålet. Det är främst detta rekvisit som skiljer bolagsforh;lllanden 

från andra avtal. där vardera parten fullföljer sina egna siirintressen. Att 

holagsändamål iir gemensamt betyder att bolagsmännen har ett gemensamt 

intresse i bolagets verksamhet. Insatser och arbetsprestationer liinder till 

nytta för samtliga bolagsmän. Varje bolagsmans prestation kommer alltsä 

det gemensamma ändamålet till godo. Ett ändamål av bolagskaraktiir torde 

föreligga endast om det gemensamma intresset framsti'tr som nägot viisent

ligt i rättsförhållandet. Det gemensamma ändamålet iir oftast att uppni"i 

vinst till fördelning mellan delägarna. 

Av de i bilaga 6 beskrivna konsortierna torde några inte vara bolag. 

därför att ett gemensamt bolagsändamäl saknas. Stl synes t. ex. de under H 

2 och 3 i bankföreningens skrivelse redovisade konsortierna främst utgöra 
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avtal mellan vissa banker om hur en kunds kreditbehov skall fördelas 

mellan dessa banker. För sådana konsortier torde det inte föreligga ett 

gemensamt bolagsändamål. Dessa konsortier påverkas följaktligen inte av 

det nu framlagda lagförslaget. 

Vad härefter gäller konsortier som i dag är att anse som enkla bolag lir 

det enligt utskottets mening väsentligt att närmare undersöka i vad mån det 

nya handelsbolagsbegreppet iir mer omfattande än giillande begrepp. Hiir

vid kan först konstateras att BL uppställer ett krav pft gemensam firma. 

Detta krav har frånfallits i propositionen. Slopandet av kravet pä gemen

sam firma torde emellertid knappast i praktiken innebära ni\gon utvidgning 

av handelsbolagsbegreppet. Som kommitten anfört Is. 100) torde enligt 

gällande rätt de flesta slag av beteckningar som används på en gemensamt 

bedriven rörelse godtas som gemensam firma. 

Däremot innebiir ändringen i kravet p[i vilken verksamhet som bolagsav

talet skall avse onekligen en utvidgning av hanJelsbolagsbegreppet. Som 

utskottet tidigare påpekat medförde niimligen inte all niiringsverksamhet 

bokföringsplikt enligt 1929 års lag. Kretsen av bokföringsskyldiga i denna 

lag fastställdes bl. a. genom en uppriikning i 20 punkter av de verksam

heter. diir yrkesmässig rörelse ansetts höra medföra bokföringsskyldighet. 

Flera moderna företeelser. t. ex. dataverksamhet. var diirför inte bokfö

ringsskyldiga. Vidare fritogs vissa mindre rörelser bland de uppriiknade 

slagen av näringsverksamhet friin sådan skyldighet. För de flesta uppriik

nade slagen av rörelser gjordes omfallningen beroende av antalet anstiill

da. Sillunda förelåg - bl. a. i fråga om byggnadsverksamhet - inte n{1gon 

bokröringsskyldighet om rörelseidkarna endast bitriiddes av make. barn 

under 16 år samt högst tvä andra personer. Om den verksamhet som det är 

fråga om i ett konsortialavtal iir att hiinföra till t. ex. byggnadsverksamhct 

innebiir därfi.>r bolagspropositionens handelsbegrepp en utvidgning i för

hällande till gällande rätt. Annorlunda förhäller det sig dock d[1 det iir fniga 

om rederi-. bank- eller fiirsiikringsrörelser. Den som idkade rederirörelse 

endast med eget. av honom sjiilv fört fartyg var visserligen inte bokförings

skyldig enligt 1929 ärs lag. I övrigt medförde emellertid redeririirelse alltid 

bokföringsskyldighet enligt den lagen. Så var också alltid fallet med bank

och försiikringsrörelse. Då den verksamhet om vars utövande det iir frilga 

kan hiinföras till rederi-. bank- eller fiirsiikringsrtirelsc kan man diirför siiga 

att handelsbolagsbegreppet i proposition 143 är oföriindrat i fiirh{dlande till 

gällande riitt. I den miln de i skrivelserna pil detta område redovisade 

samverkansformerna inte är att hiinföra till handelsbolag enligt giillande 

riitt. finns det därför ingen anledning att anta att handelsbolagsbegreppet i 

proposition 143 medför någon ändring pä den punkten. 

När det giiller att ta ställning till om inom s{1dana verksamhetsl11nrf1den. 

diir handelsholagsbegreppet utvidgats. begreppsiindringen medför att kon

sortierna blir handelsbolag. finns det enligt utskottets mening anledning att 

närmare granska hur man skall kunna avgöra i vilket rättssubjekt niirings-
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verksamheten skall anses utövad. Det utslagsgivande för vilken bolags

form som föreligger synes ntimligen vara just om verksamheten drivs i det 

gemensamma bolaget. Det iir s;l.lcdes fräga om att avgöra huruvida viss 

näringsverksamhet skall anses utövad av den enskilde niiringsidkaren eller 

av det konsortium. vari niiringsidkaren ingär. Fdgan har inte närmare 

belysts i propositionen. 

Vanligtvis torde det inte föreligga n[igra sviirigheter att avgöra av vem en 

viss näringsverksamhet utövas. I vissa fall kan dock saken vara mera 

tveksam. Byggnadsentreprenörernas framstiillning t. ex. aktualiserar det 

fallet att ett företag. som ostridigt utövar niiringsverksamhet av visst slag. 

ingår ett samarbetsavtal med n[1gon annan angiiende näringsverksamhet av 

samma slag som företaget utövar. Skall här den del av niiringsverksamhe

ten som berörs av samarbetsavtalet anses utövad av det genom delta avtal 

skapade konsortiet ell'cr skall verksamheten anses ing[i i den av de er.skilda 

företagen redan utövade verksamheten'.' Svaret pii. fr;'tgan för enligt utskot

tets mening bero pä en helhetsbcdömning av omstiindigheterna i det siir

skilda fallet. 

Utskottet vill dock särskilt peka på vissa omständigheter som tillsam

mantagna: kan utgöra grund för att anse en med ett konsortium avsedd 

näringsverksamhet som en del av den näringsverksamhet som var och en 

av delägarna redan utövar. För det första bör den verksamhet som en 

delägare utövar inom konsortiet vara av huvudsakligen samma slag som 

den näringsverksamhet vilken delägaren redan utövar. då konsortialavtalct 

ingås. För det andra bör i allmänhet den verksamhet som konsortialavtalet 

gäller inte ha fortlöpande karaktiir utan avse ett visst. bestämt arbetsresul

tat för en viss bt:slällare. För det tredje bör i regel krävas alt konsortidel

ägarna framträder utåt. t. ex. genom att samtliga tecknar pil ett entrepre

nadkontrakt. Slutligen bör fordras att den verksamhet som konsortiet 

avser utövas med hos delägarna anstiilld personal och med av deliigarna 

innehavd maskinell utrustning. 

Det måste;: emellertid alltid bli fr;'lga om en helhetsbedömning i var:ie 

särskilt fall. varvid syftet med samverkan far anses ha stor hetyuelse. Är 

syftet ell så intensivt samarbete att konsortiet utiit ger sken av att vara en 

juridisk person iir det naturligt att konsortiet oeksii i realiteten blir en 

juridisk person med de fördelar ~om detta kan föra med sig. Framstär det 

däremot som klart att konsortiedcltagarna itsyftat att fortsiitla att driva den 

egna verksamheten men i samverkan med delivriga deltagarna bör samar

betet även i fortsättningen betraktas som ett enkelt bolag. Vid en hclhets

bedömning av omständigheterna hör man inte utesluta att det under vissa 

förhållanden - siirskilt om tillbörlig insynsmöjlighet erbjuds gt:nom de 

årsredovisningsregkr som giillcr för deliigarna - kan framsti1 som naturligt 

och lämpligt att betrakta en med ett samarbetsavtal avsedd niiringsverk

samhet som en del av vai:je deliigares niiringsverksamhct. trots all konsor

tieverksamheten i och för sig har fortlöpande karaktär. t. ex. si1dan sam-
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verkan inom rederinäringen som redardöreningen har skildrat i sin skrivel

se. 

När det gäller de i hilaga 6 förtecknade konsortierna uppstår som regel 

inga problem i friiga om de av lndustriförhundet beskrivna industrikonsor

tierna. dvs. sådana konsortier vari de deltagande företagen som en följd av 

olika kompetensområden svarar för klart skilda avsnitt i det gemensamma 

åtagandet. Dessa konsortier hör - såsom framhålls i propositionen -

kunna betraktas som enkla holag m:h detta enligt utskottets mening diirfiir 

att det står helt klart att näringsverksamheten inte hedrivs i bolaget utan av 

de enskilda konsortiemedlemmarna. 

Beträffande entreprenadkonsortierna inom byggbranschen framgår av 

redogörelsen i bilaga 6 att konsortiekontraktet brukar undertecknas av 

samtliga konsortiedcliigare. att konsortiet inte har nägon personal utan att 

den tillhandahålls av konsortiemedlcmmarna samt all detsamma i regel 

gäller beträffande erforderliga maskiner. Bokföringen för konsortiet sköts 

regelmässigt genom en av konsortiedelägarna. Det framst:°tr enligt utskot

tets uppfattning som naturligt 01.:h liimpligt att man i p[i detta sätt konstru

erade konsortier i allmänhet anser näringsverksamheten utövad. inte av 

konsortiet utan av konsortiets delägare. I dessa fall blir konsortiet följaktli

gen att betrakta som enkelt bolag. Det förhållandet att vissa riikenskaper 

förs för konsortiet leder inte i och för sig till någon annan bedömning. Som 

framgår av de till skrivelsen fogade bokforingsexemplcn förs intiiktcr och 

utgifter årligen ned på de olika deliigarna. De av konsortieledaren förda 

räkenskaperna fungerar närmast som en resursfördelningsnyckel. 

Ett särskilt problem kan uppstä när det giiller den maskinella utrustning

en som ett konsortium kan behöva ha tillgång till. Vid utskottets hearing i 

Malmö framhölls av företrädare för hyggnadsentreprenadindustrin att ett 

konsortium vid vissa större cntreprenmlcr. särskilt utomlands. behöver 

kunna köpa maskinell utrustning t. ex. dumpcrs. Som regel kan deliigarna 

inte acceptera att äganderiitten till maskinerna tillkommer ledaren eller 

sponsorn för konsortiet. 

Med anledning härav förtjänar att ånyo påpekas att varken enligt nu 

gällande rätt eller enligt den föreslagna nya lagen är det enkla holaget 

någon juridisk person. Detta innebär att ett enkelt bolag inte kan förviirva 

rättigheter eller ikliida sig skyldigheter. Det enkla holaget kan inte heller 

äga tillgångar. Det sagda utesluter emellertid inte - vare sig enligt giillande 

rätt eller enligt proposition 143 - att holagstillgångarna. dvs. de åt bolags

ändamålct enligt bolagsmännens avtal anslagna tillgångarna. kan med ver

kan bolagsmänncn emellan innehas av bolagsmänncn på olika sätt. Holags

männen i ett enkelt holag torde sälunda kunna inneha bolagstillgångarna 

antingen med individuell äganderätt eller under samiiganderätt med be

stämda andelar eller under s. k. egendomsgemcnskap. Med egendomsge

menskap menas att delägarnas rätt omfattar en hel rättighetsmassa under 

sådana villkor att den enskilde holagsmannen inte äger anspråk pil att vid 
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holagets upplösning utfft vissa hestämda förmögenhetsohjekt eller andelar i 

sådana utan endast har en med hiinsyn till bolagsverksamhetens resultat 

och andra omständigheter växlande andel i hda massan. en andel vars 

omfattning hl. a. påverkas av hur stor gälden för holagsändamålet är. tSe 

iiven kommittens betänkande s. 118 f.) Det förhfölandet att konsortiedel

ägarna gemensamt införskaffar maskinell utrustning behöver diirför inte 

innehära att den förvärvade utrustningen skall anses som en konsortiets 

tillgång. utan den kan vara delägarnas gemensamt ägda tillgiing. 

När det gäller hank- och försäkringskonsortier kan konstateras att dessa 

konsortier uppvisar karakteristiska drag som i hög grad överensstiimmer 

med dem som utmärker de ovan redovisade konsortierna. Även bank- och 

försäkringskonsortierna bör alltså kunna ht:traktas som enkla bolag. i den 

mån de över huvud taget är att hänföra till bolag. 

Det skulle naturligtvis i och för sig vara önskviirt. om lagtexten kunde ge 

klart besked om av vem en näringsverksamhet skall anses utövad. En 

laghestämmelse med sådant innehåll skulle emellertid enligt utskottets 

mening med nödvändighet bli så abstrakt att den knappast skulle få något 

praktiskt värde. I stället fftr frågan om när en niiringsverksamhet skall 

anses utövad av det ena eller det andra rättssubjektet överlämnas åt 

rättspraxis. 

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att när det gäller rederi-. 

bank- och försäkringsrörclse är handclsbolagshegreppet i den nya handels

bolagslagen oförändrat i förhftllande till gällande rätt. Inom dessa omrädt:n 

verksamma konsortier. som i dag är att anse som enkla holag. kommer 

följaktligen inte att genom den nya lagen fä en ändrad associationsrättslig 

status. När det gäller verksamhetsområden för vilka propositionens han

delsbolagsbegrepp innebär en utvidgning i förhållande till giillande rätt, 

t. ex. byggnadsverksamhet. blir det avgörande för frågan om ett bolags

konsortium i fortsättningen skall bli handelsbolag eller ett enkelt bolag. av 

vem näringsverksamheten skall anses utövad. Om näringsverksamheten 

sålunda utövas av de enskilda konsortiedelägarna iir bolaget att anse som 

ett enkelt bolag. medan bolaget om näringsverksamheten utövas i detta blir 

ett handelsbolag. När det gäller att bestämma var näringsverksamheten 

bedrivs måste det alltid bli fråga om en helhetshedömning av omständighe

terna i det enskilda fallet. Hiirvid kan de av utskottet ovan angivna krite

rierna tjäna till ledning som tolkningsdata. 

För att det klart skall komma till uttryck att ett holagsavtal skall konsti

tuera ett handelsbolag endast när verksamheten verkligen skall ske i det 

gemensamma bolaget och icke hos bolagsmänncn anser utskottet att ordet 

gemensamt bör föras in i lagtexten. Utskottet förordrar att I kap. I * första 

stycket i förslaget till ny handelsbolagslag får följande lydelse. 

·'Ett handelsbolag föreligger. om två eller flera har avtalat att ~emen

samt utöva näringsverksamhet i bolag." 

Utskottet vill tillägga beträffande det enkla bolaget niir det används för 
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konsortier att det fungerar närmast som ett instrument för att fördela 

ansvar och risker mellan de var för sig sjiilvständigt verkande företagen. 

Det enkla bolaget kan s<lledes finnas i samband med ekonomisk verksam

het iiven om det inte som sådant fftr utöva n:iringsvcrksamhet. 

Avslutningsvis vill utskottet framhålla att det synes tveksamt hur man 

skall bedöma det samarbete som bankerna bedriver genom Bankgirocen

tralen !BGC) och vissa andra likllande samvcrkansformer. Denna verk

samhet synes inte vara en sådan bankrörelsc. som skulle ha omfattats av 

bokföringsskyldighct enligt 1929 års bokföringslag. Om BGC över huvud 

taget är ett bolag och ansc5 utöva näringsverksamhet. finns det med 

hänsyn till hur verksamheten iir ordnad därför viss risk för att ändringen av 

handelsbolagsbegrcppet kan leda till att BGC blir ett handelsbolag. vilket 

inte står i överensstämmelse med gällande banklagstiftning. Som utskottet 

tidigare anmärkt föreslås emellertid för befintliga enkla bolag en övcr

gångstid på fem år. innan det nya handelsbolagshcgreppet blir tillämpligt 

på bolaget. Det får enligt utskottets mening ankomma på banklagutred

ningen att under denna tid närmare pröva i vilken associationsrättslig form 

BGC m. Il. skall bedriva sin verksamhet. Utskottet kan tillägga att om 

liknande problem uppkommer för något befintligt konsortium på försäk

ringsområdet får det ankomma på försäkringsverksamhetskommitten att 

göra motsvarande överväganden. Utskottet förutsätter att regeringen tar 

de initiativ som i sådana hänseenden kan bli erforderliga och även i övrigt 

under övergångstiden noggrant följer utvecklingen på området. 

Genom vad utskottet sålunda anfört och förordat fär syftet med motion 

2030 och de ovannämnda skrivelserna anses ha blivit tillgodosett. 

Styrelse i lwnde/sholag 

I gällande rätt saknas bestämmelser om styrelse i handelsbolag. Diir

emot skall det alltid finnas styrelse i aktiebolag och ekonomiska förening-

ar. 

Enligt bolagskommittens direktiv åläg det kommitten att undersöka om 

det fanns anledning att i lag ge regler om att styrelse och verkställande 

direktör skulle utses i de större handelsbolagen. I direktiven pekade man 

på att en sådan ordning skulle göra det möjligt att tillämpa lagstiftningen 

om styrelserepresentation för de anställda i aktieholag och ekonomiska 

föreningar även på handelsholag. 

Kommittens majoritet fann att företagsdemokratiska skäl talade för infö

randet av styrelse i större handelsbolag. De motiv som låg till grund för 

lagen om de anställdas styrelserepresentation i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar gjorde enligt kommitten sig gällande även i fråga om handelsho

lag. Att undcrläta att ge de handelsholagsanstiillda inflytande i förctagslcd

ningen skulle vidare innebära en företagsdemokratisk diskriminering av 

dessa anställda. Med hänsyn till det anförda föreslog kommitten att styrel

se skulle finnas i handelsholag som under det senaste förflutna räkenskaps-
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året hade sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare. I fri'lga om handels

bolag som är mode1i'öretag bmde enligt förslaget antakt arbetstagare avst: 

koncernen i dess helhet. 

Kommittens minoritet ansåg att det inte borde införas ni\gra laghestiim

melser om styrelse i handelsbolag. 

Kommittens förslag kritiserades av ett stort antal remissinstanser. och 

något förslag om styrelse i handelsbolag liiggs inte fram i proposition 143. 

Departementschefcn framhåller att enligt hans uppfattning är det viktigt att 

de anställda i handelsbolag tillerkänns en rätt till medbestiirnmande som iir 

likvärdig rned den medhestämmanderiitl som tillkommer anställda i aktie

bolag och ekonomiska föreningar. A andra sidan milste man beakta de 

invändningar som kan resas mot att lösa frägan om medbestämmande i 

handelsbolag på det sätt som kommitten föreslagit. Departements1.:hefen 

förklarar att han delar remissinstansernas uppfattning att bestiimmelser om 

styrelse i handelsbolag riskerar att medföra vissa oliigenhetcr. Om styrel

ser införs skulle beslutsfattandet: komma att kompliceras i inte obetydlig 

grad. Enligt departementschefen leder vidare den i och för sig nödvändiga 

vetoriitten för en obegränsat ansvarig bolagsman till att styrelsens möjlig

het att fungera som ett besluhorgan begränsas. Spänningsförhi'illandet 

mellan bolagsmännens och styrelsens kompetens kan också tänkas leda till 

konflikter med risk för rättsförluster för tredje man. Det kan enligt departe

mentschefcn inte heller uteslutas att vissa handelsbolag med el! fötal 

anställda skulle kunna uppfatta lagregler om styrelse som ett hinder mot 

fortsatt expansion. 

Mot bakgrund av det anförda anser departementschefen att en reform 

med styrelse och styrelserepresentation för de anstiillda i handelsbolag inte 

bör genomföras nu. Han pekar i stiillet på möjligheten att genom medbe

stämmandeavtal finna lösningar som delvis tillgodo~er de syften man vill 

uppnå med styrelse och styrelserepresentation. Samtidigt uttalar departe

mentschefen att frågan om styrelser i större handelsbolag kommer att 

beredas vidare och att det därvid iir av siirskilt intresse att se i vad mfm 

man kan finna lösningar på den allmänna frågan om arbetstagarinflytande 

på koncernnivå. Den frågan har sin särskilda betydelse i detta samman

hang. då det inte kan uteslutas att handelsbolag kommer att bli allt vanli

gare som moderbolag så länge det saknas regler om styrelserepresentation 

i handelsbolag. 

I den under allmänna motionstiden viickta motionen 1477 (s) framh:'1lls 

att de anställda i handelsbolagen har sämre förutsiittningar till inflytande 

än anställda i ekonomiska föreningar och aktiebolag genom att de inte har 

någon personalrepresentation i handelsbolagens beslutande organ. Detta 

förhållande är otillfredsställande och bör åtgiirdas. Motionärerna förordar 

att styrelse införs i de större handelsbolagen och att lagen om styrelsere

presentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar 

( LSA) utvidgas till att omfatta även handelsbolag. 



LU 1980/81:4 17 

Frågan om styrelse och styrelserepresentation för de anställda i handels

bolag tas också upp i motion 2025 (s). Motionärerna anser att de invänd

ningar som vid remissbehandlingen förts fram mot att införa styrelser i 

handelsbolag är sakligt övertygande. Dessa invändningar visar enligt mo

tionärerna att handelsbolag inte hör få användas för företagsamhet i större 

skala. Motionärerna föresltl.r därför begränsningar i tillåtligheten av han

delsbolag, vilket yrkande utskottet återkommer till i det följande. 

Motionärerna framhåller vidare att av det remissyttrande som Sveriges 

advokatsamfund avgivit över bolagskommitttens betänkande framgår att 

det redan i dag förekommer att styrelse finns tillsatt i handelsbolag. Detta 

förhållande borde kunna utnyttjas för att - i avvaktan på att rätten att 

använda handelsbolagsformen vid större rörelser begränsas - övergångs

vis tillförsäkra de anställda i handelsbolag ett inflytande som motsvarar det 

inflytande som de anställda har i aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Motionärerna yrkar att riksdagen hos regeringen begär förslag till reglering 

som innebär att de anställda i sådana större handelsbolag som har styrelser 

provisoriskt bereds representation i styrelserna enligt de grunder som 

gäller i LSA (yrkande 4). 

Lagutskottet kan för sin del ansluta sig till vad arbetsmarknadsutskottet 

anfört i sitt yttrande att den naturliga utgångspunkten vid bedömandet av 

förevarande problem bör vara att de anstiilldas möjligheter till insyn och 

inflytande i företagen inte skall vara beroende av företagsform. De invänd

ningar som anförs i propositionen mot att införa styrelse i handelsbolag har 

emellertid en avsevärd tyngd. Själva grundstrukturen i handelsbolagsfor

mcn gör det olämpligt med en obligatorisk styrelse. Enligt utskottets 

mening bör man därför i första hand söka tinna andra former för all 

tillgodose de anställdas berättigade anspråk på medintlytande. F. n. pågår 

förhandlingar om medbestämmamleavtal för den privata arbetsmarkna

den. Som departements1:hefen framhäller är det möjligt att man i de sam

manhangen kan tinna lösningar som tillgodoser de syften som man hiir vill 

uppnå. 

Med hänsyn till det anförda och med beaktande av att fri'tgan om införan

de av styrelse i större handelsbolag skall. enligt vad departementschefcn 

uttalar. bli föremål för fortsatt beredning. avstyrker uskottet hifall till 

motion 1477 i denna del. 

Utskottet kan inte heller finna att det finns några skäl att begära förslag 

till en provisorisk reglering för de fåtaliga handelsholag som frivilligt inrät

tar styrelse. Utskottet avstyrker därför bifall även till motion 202.'i (yr

kande 4). 

Handelshn/ag so111.fi"iretag.1:fim11 Ji"ir stiirre .fi"iretag 

Som utskottet anmärkt i föreg[1ende avsnitt förordas i motion 2025 (s) en 

begränsning av rätten att använda handelsbolagsformen för större företag. 

Det förhållandet att det inte befunnits liimpligt att införa regler om styrelse 

2 Riksdagen l'Nill/81. 8 st1111l. Nr./ 
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eller att begränsa avtalsfriheten beträffande insatser eller rätten att ta lån 

från bolaget visar enligt motionärerna att handelsbolaget är en tveksam 

form för företagsamhet i större skala. Motionärerna pekar på att bolags

männens privata ekonomi är garantin för handelsbolagets förbindelser men 

att offentlighet inte gäller i fråga om bolagsmännens privata tillgfingar. 

Även i företagsdemokratiskt hänseende har handelsbolaget svagheter. De 

nu anförda nackdelarna med handelsbolagsformen gäller enligt motionä
rerna även i fråga om näringsverksamhet i större skala som drivs av 

enskild näringsidkare. Enligt motionärerna visar det anförda att mer om

fattande niiringsverksamhet bara bör få bedrivas i aktiebolagsform. Där

emot kan handelsbolagsformen som komplement till enskild firma vara en 

ändamålsenlig företagsform för småföretag. Gränsen för rätten att använda 

handelsbolagsformen bör dras vid 25 anställda i enlighet med bestämmel

serna i LSA. Motionärerna yrkar (yrkande 3) att riksdagen dels fattar 

prim:ipbeslut om aktiebolaget som obligatorisk form för näringsverksam

het med minst 25 anställda dels hos regeringen hemställer om utredning av 

frågan om ev. undantag. t. ex. beträffande vissa konsortier. dels om vilken 

övergångstid som kan behövas för reformen. 

Utskottet konstaterar till en början att ett beslut om aktiebolaget som 

obligatorisk form för större näringsverksamhet skulle innebära att sådan 

verksamhet inte längre skulle få bedrivas av - förutom de av motionärerna 

angivna enskilda näringsidkarna och handelsbolagen - andra associatio

ner. t. ex. ekonomiska föreningar. stiftelser. ideella föreningar. ömsesidiga 

försäkringsbolag. partrederier. När det gäller några av dessa. säsom eko

nomiska föreningar och ömsesidiga försäkringsbolag, finns det över huvud 
taget inte nftgon anledning att inskränka deras användningsområde. och 

beträffande övriga omnämnda juridiska personer saknas helt underlag för 

ett ställningstagande till frågan huruvida deras rätt att bedriva näringsverk

samhet i större skala bör begränsas. Redan på nu angivna skäl finner sig 

utskottet böra avstyrka bifall till motionsyrkandet. 

Beträffande handelsbolaget vill utskottet tilliigga att det av bolagskom

mittcns betänkande framgår att handelsbolaget endast i ringa utsträckning 

används som företagsform för verksamhet i större skala. Detta torde ha sin 

grund i att det som regel ligger i delägarnas intresse att välja en företags

form med begränsat personligt ansvar när det gäller sådan verksamhet. 

Som lagrådet framhåller är handclsbolagsformen nämligen ändamalsenlig 

för småföretag medan den däremot både med avseende på borgenärsskyd

det och i arbetsrättsligt hänseende är mindre lämpad för näringsverksam

het i större skala. Utskottet noterar att departementschefen i samband med 

att han framhåller att frågan om införande av styrelse i större handelsbolag 

bör bli föremål för fortsatt beredning (se ovan s. 16) även anför att vid 

denna beredning också lämpligheten av att kunna driva mycket stora 

företag som handelsbolag bör prövas. Något riksdagens uttalande i frågan 

är med hänsyn härtill inte erforderligt. 
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Ö1Tigt 

Som utskottet inledningsvis antytt har proposition 143 varit förmål för 

en ingående och långvarig behandling i utskottet. Utskottets betänkande 

kommer inte att kunna behandlas av riksdagen förrän i början av december 

1980. vilket innebär att den nya lagstiftningen kan komma ut i Svensk 

författningssamling först mot slutet av månaden. Med hänsyn härtill bör 

ikraftträdandetidpunkten senareläggas. Utskottet föreslår att lagen om 

handelsbolag och enkla bolag skall träda i kraft den I juli 1981. När det 

gäller den i punkt 4 i övergångsbestämmelserna intagna regeln att fråga 

huruvida handelsbolag eller enkla bolag föreligger skall intill utgången av 

år 1985 bedömas enligt äldre lag anser utskottet att det inte finns skäl att 

förskjuta övergångstiden. Även en övergångstid på fyra och ett halvt år fär 

anses ge tillräckligt utrymme för de enkla bolag. som enligt den nya 

gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag blir handelsbolag. 

att vidta erforderliga åtgärder. 

I övrigt förankder lagförslaget inga uttalanden från utskottets sida. 

Årsredovisning, revision och koncernredovisning 

Allmiinna synpunkter 

Lagregler om årsredovisning och revision finns i gällande rätt fiir aktie

bolag och ekonomiska föreningar men saknas beträffande handelsbolag. 

ideella föreningar och enskilda näringsidkare. För banker och föräkrings

bolag, understödsföreningar. hypoteksinstitut samt vissa stiftelser finns 

siirskilda bestämmelser i dessa hänseenden. Bestämmelser om koncernre

dovisning återfinns f. n. bara i aktiebolagslagen (ABL) och i lagen om 

försäkringsrörelse och avser fall där moderföretaget är ett aktiebolag re

spektive ett försäkringsbolag. 

På grundval av bolagskommittens betänkande Nya bolagsregler m. m. 

läggs i propositionen fram förslag till lag om årsredovisning m. m. i vissa 

företag. Lagen skall i princip tillämpas på sådana näringsidkare som är 

skyldiga att upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen (1976: 125). Aktie

bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser är dock uttryckligen undan

tagna från lagens tillämpningsområde, som därmed i huvudsak kommer att 

omfatta handelsbolag och enskilda näringsidkare samt rörelsedrivande 

ideella föreningar. Lagen innehåller regler om bl. a. årsredovisning. revi

sion och koncernredovisning. Bestämmelserna är uppbyggda efter möns

ter av ABL:s regler i motsvarande hänseenden. 

under remissbehandlingen av bolagskommittens förslag ställde sig nag

ra remissinstanser. däribland bokföringsnämnden och kommerskollegium. 

tveksamma till eller avvisade lösningen med en särskild lag om årsreduvis

ning m. m. för handelsbolag och andra näringsidkare än aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. (KommittCförslaget omfattade även stiftelser.) Ett 

alternativ skulle enligt bokföringsnämnden kunna vara att bokföringsla-
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gens bestämmelser om årsbokslut kompletteras med ABL:s regler om 

årsredovisning. Dessa regler skulle då i tillämpliga delar gälla för alla dem 

som enligt bokföringslagen blir skyldiga att avge arsredovisning och kon

ccrnn:dovisning. lkstämmelscr om revision i företag för vilka siirskild 

associationsriittslig lagstiftning saknas skulle kunna tas in i en siirskild lag. 

Kommerskollegium ansf1g för sin del att regler om årsredovisning och 

revision borde införas i den nya handclsbolagslagen och att s(1dana bestäm

melser helt kunde undvaras när det gäller andra niiringsidkare iin aktiebo

lag. ekonomiska föreningar. handelsbolag och stiftelser. 

Som utskottet redan i avsnitt1:t Allmänna överväganden framhällit talar 

starka skäl för att skyldigheten att avge årsredovisning utvidgas till att avse 

även andra näringsidkare iin aktiebolag och ekonomiska föreningar. Ut

skottet tillstyrker därför att årsredovisningsskyldigheten utvidgas. Vad 

härefter gäller den lagtekniska lösningen kan utskottet i och för sig instiim

ma i att det skulle ligga ett visst viirde i att ha en samordnau och för alla 

företag - oavsett associationsform - gemensam lagstiftning rörande redo

visning och revision. t. ex. i bokföringslagen. En sf1dan lagreglering skulle 

bidra till att göra regelsystemet rörande redovisning och revision mera 

överskådli_gt. Icke desto mindre förordar utskottet att den i propositionen 

föreslagna lösningen väljs. Enligt utskottets mening vore det niimligen föga 

meningsfullt att ur ABL bryta u; reglerna om års- oi:.:h koncernredovisning 

samt revision i fråga om aktiehi)lagen. för att i sak oförändrade överföra 

dem till en annan ny lag. Även praktiska skäl talar för att den hittills 

tillämpade lagstiftningstekniken inte överges. Utskottet vill i detta sam

manhang erinra om att ocksfi lagen om ekonomiska förcnin·gar innch@er 

regler om årsredovisning och revision samt om att i proposition 144 före

släs att dessa regler ändras efter mönster av AHL. 

Utskottet godtar alltså den föreslagna lösningen liksom förslaget att den 

nya lagen skall gälla inte bara handelsbolag utan ocks<'t enskilda niirings

idkare och rörelsedrivande ideella föreningar. Med hänsyn till att stiftel

seutredningen i sitt arbete bl. a. överväger frågan om årsredovisningsskyl

dighet för stiftelser delar utskottet dcpartementschefens uppfattning att 

stiftelser bör undantas från lagens tilliimpningsområde. 

I det följande behandlar utsk1.Htet de frågor angående lagförslaget som 

aktualiserats motionsviigen. 

Årsrl'd111 ·is11i11g 

Med årsbokslut avses en bokföringsskyldigs officiella men inte offentliga 

redovisning och med årsredovisning hans offentliga redovisning. 

I fråga om aktiebolag hestår :irsredovisningen av balansräkning. resul

tatriikning och förvaltningsberiittclse. Dessa redovisningshandlingar skall 

faststiillas pil bolagsstämma och blir diirefter offentligt tillgängliga genom 

att siindas in till patent- oi:.:h regi;;treringsverket. 

Bokföringslagen ( BfL) innehiiller utförliga bestämmelser om ärsbokslut 

(11-21 ** ). Skyldigheten att uppgöra ;\rsbokslut iir knuten till bokförings-
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skyldigheten. Bokföringsskyldiga är alla näringsidkare samt aktiebolag. 

handelsbolag och ekonomiska föreningar, även om bolaget dlcr föreningen 

inte utövar näringsverksamhet. Bestämmelserna om årsbokslut. som giiller 

i fråga om alla bokföringspliktiga rörelser oavsett vilken juridisk form 

rörelsen drivs i, behöver dock inte tillämpas av en enskild niiringsidkare. 

om den årliga bruttoomsättningssumman i rörelsen normalt understiger 20 

basbelopp (I * fjärde stycket BFLI. Därutöver finns kompletterande be

stämmelser om årsbokslut på olika håll inom den associationsrättsliga 

lagstiftningen. 

I propositionen förstås att. som ovan berörts. den som har att upprätta 

årsbokslut enligt BFL även skall bli skyldig att upprätta årsredovisning. 

Sådan skyldighet skall dock enligt 2 kap. I *i årsredovisningslagen förelig

ga endast om antalet anställda hos företaget under räkenskaps{1ret i medel

tal har varit minst 10. Är ett företag moderföretag i en koncern gäller 

årsredovisningsskyldighet, om antalet anställda i koncernen uppgätt till 

minst 10. Oavsett antalet anställda skall ärsredovisningsskyldighet inträda 

niir tillgångarnas nettovärde i rörelsen överstiger I 000 g;lnger basbeloppet. 

eller f. n. ca 16 milj. kr. 

Förslagen i propositionen i denna del bygger som tidigare berörts i allt 

väsentligt på bolagskommittcns betänkande. Kommitten var dock inte enig 

på denna punkt. En minoritet inom kommitten förordade att årsredovis

ningsskyldigheten skulle omfatta alla som skall upprätta årsbokslut. 

I motion 2025 Is) (yrkande I delvis) föreslås att alla som enligt bokfö

ringslagen är skyldiga att göra upp årsbokslut skall upprätta årsredovis

ning. Motionärerna framhåller att det är obestridligt att möjligheterna till 

insyn i företagen för anställda, kreditgivare, kunder, statliga och kommu

nala myndigheter, den ekonomiska forskningen och massmedia är minst 

lika betydelsefulla i mycket små som i större företag. Motionärerna anser 

inte att behovet av insynsmöjligheter minskat genom medbestiimmandela

gen. En förutsättning för att medbestämmandelagens regler skall gälla är 

nämligen att arbetsgivaren slutit kollektivavtal med en arbetstagarorgani

sation. Denna förutsättning brister emellertid ofta i fråga om de små 

företagen. Det är enligt motionärernas mening diirför egentligen mera 

motiverat med offentlig årsredovisning i de små företagen än i de stora. 

Motionärerna menar att kommitteminoritetens uppfattning har fått ett 

starkt stöd under remissbehandlingen av bolagskommittens betänkande 

och att de argument mot minoritetens ståndpunkt som anförs i propositio

nen inte är bärkraftiga. 

Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande till lagutskottet förklarat sig 

inte vara berett att gå längre än vad som föreslås i propositionen när det 

gäller vilken krets av företag som skall vara skyldiga att avge offentlig 

årsredovisning. Enligt arbetsmarknadsutskottets mening kan det dock fin

nas anledning att åter ta upp frågor av det slag som aktualiserats i motion 

2025 sedan erfarenheter vunnits av den nya lagstiftningen. 
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Lagutskottet erinrar om att delade meningar rådde bland remissinstan

serna när det gmlcr frågan om kretsen ärsredovisningsskyldiga. Vissa 

remissinstanser. däribland FAR och Svenska revisorssamfundet, ansåg att 

den nedre gränsen för skyldighet att upprätta årsredovisning borde sättas 

högre än vad kommitten föreslagit ( 10 anställda I. Ett antal instanser. bland 

dem riks<lklagaren. statens industriverk. LO och TCO. delade kommittc

minoritetens uppfattning att årsredovisningsskyldighet borde giilla alla 

som enligt bokföringslagen har all uppriitta årsbokslut. 

Enligt utskottets mening gör sig i princip de skäl som talar för införandet 

av en årsredovisningsskyldighet gällande också vid bedömningen av vilka 

företag som skall omfattas av den nya lagen. Detta gäller inte minst 

hiinsynen till de anställdas intressen. Som anförs i propositionen torde 

förutsättningarna för insyn enligt MBL oftare brista i fräga om mindre än 

om större företag. 

Vid bestämningen av kretsen årsrcdovisningsskyldiga måste emellertid 

även andra omständigheter beaktas. Som departcmentschefen framhåller 

är det angeläget att restriktivitet iakttas då det gäller att ålägga företagarna 

utökad uppgiftsskyldighct. Vidare måste beaktas att det från allmän syn

punkt framstår som mer angeläget att större företag avger <trsrcdovisning 

än att mindre företag gör det. Härtill kommer att det inte torde finnas 

tillräckligt många utbildade revisorer för att alla årsredovisningar skall 

kunna granskas. om årsredovisningsskyldigheten knyts till skyldigheten 

att upprätta årsbokslut. I avsaknad av en sakkunnig revision torde ärsredo

visningens värde avta väsentligt. Utskottet vill också peka på att regler om 

årsredovisning i företag med per·mnligt ansvariga delägare är en nyhet i 

svensk rätt och att några motsvarande regler i stort sett inte finns i andra 

europeiska länder. Den nya lag~n får därför som departcmentschcfen 

framhåller i viss mån karaktären av en försöksverksamhet. 

Det anförda leder utskottet till den uppfattningen att en begränsning av 

kretsen årsredovisningsskyldiga bör ske. Enligt utskottets mening innebär 

förslaget i propositionen en rimlig avvägning mellan de olika intressen som 

gör sig gällande. Utskottet tillstyrker därför propositionen i aktuell del och 

avstyrker motion 2025 i motsvarande del. 

I förslaget till årsredovisningslag finns också föreskrifter om 1~f(c111/if.:

görande av årsredol'is11i11ge11. Be~.tämmelserna härom har tagits in i 2 kap. 

2-4 §§. Enligt 2 § fjärde stycket skall årsredovisningen senast sex måna

der efter räkenskapsårets utgång hållas tillgänglig hos den rcdovisnings

skyldige för envar som vill ha kännedom om den. Om ett företag inte villfar 

en begäran om utlämnande av årsredovisningen är enligt huvudregeln i 4 § 

intressenten hänvisad till att begära ett föreläggande av länsstyrelsen. 

Föreläggande skall utfärdas av länsstyrelsen när någon begär det. I större 

företag skall enligt 3 §avskrift av årsredovisningen sändas in till länsstyrel

sen utan anfordran. 

I motion 2025 riktas kritik också mot propositionen i denna del. Motio-
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niirerna anser att den som iir skyldig att uppriilla iirsredovisning också bör 

åliiggas att direkt tillhandahålla den på begiiran av vem som iin frågar efter 

den. Endast om en begäran inte efterkoms bör den som efterfrågar redovis

ningen vara hiinvisad att gå vägen via länsstyrelsen. 

Utskottet delar uppfattningen att en i\rsredovisning bör vara lätt tillgäng

lig för var och en som vill ta del av densamma. Som framgär av den ovan 

lämnade redogörelsen innebär regeln i 2 ~ (iärde stycket. vilken tillkommit 

p[i initiativ av lagrådet. också att ett företag som skall uppriitta [irsrcdovis

ning iir skyldigt att 1illhandah{1lla redovisningen åt var och en som kommer 

och frågar efter den. Motionärernas önskemill tillgodoses s<lledes helt 

genom den föreslagna ordningen. Nilgon ätgiird med anledning av motio

nen erfordras därför inte. Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen. 

K1111c·cmred111·isning 

Som tidigare berörts innehäller ärsredovisningslagen regler om redovis

ning i koncerner m. m. Även i detta avseende innebiir lagen en nyhet. 

Lagens koncernbegrepp definieras i I kap. I*· Enligt lagrummet uppkom

mer ett moder/dotterbolagsförhållande om ett handelsbolag iiger sä mfmga 

aktier eller andelar i en svensk eller utländsk juridisk person att det har 

mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. Detsamma 

giiller om ett handelsbolag i annat fall genom avtal eller pä grund av aktie

eller andelsinnehav ensamt har ett bestämmande inllytande över en juri

disk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. 

Moder- och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Bestiimmelserna 

gäller även i fråga om enskilda näringsidkare och andra juridiska personer 

än handelsbolag. aktiebolag. ekonomiska föreningar eller stiftelser. En 

rörelseidkande ideell förening kan således vara att anse som moderi'i.iretag 

i en koncern enligt årsredovisningslagen. En förutsilttning för att ett kon

cernförh[1llande skall anses föreligga i de angivna fallen är alt den enskilde 

niiringsidkaren respektive den juridiska personen är skyldig alt uppriilla 

ärsbokslut enligt bokföringslagen. 

Den föreslagna koncerndefinitionen har utformats efter mönster av kon

cernbegreppet i ABL. I ett senare avsnitt kommer utskottet att behandla 

frilgan om vilken omfallning koncernhegreppel lämpligen bör ha b<lde niir 

det gäller ABL och årsredovisningslagen. Utskottet tillstyrker emellertid 

redan nu att koncernregler förs in i årsredovisningslagen. 

Enligt propositionen skall ett modersbolag i en koncern avge såväl 

årsredovisning som koncernredovisning om koncernen har minst 10 an

ställda. Koncernredovisningen omfattar koncernresultat och koncernba

lansriikning. En avskrift av redovisningen skall senast sex milnader efter 

utgången av moderföretagets räkcnskapsär sändas in till länsstyrelsen. 

Årsredovisningslagcns koncernredovisningsregler överensstämmer i prin

cip med motsvarande regler i ABL. 
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I motion 2025 (S) (yrkam.k delvis) fliresk\s att skyldigheten att avge 

koncernredovisning knyts till skyldigheten atl upprätta {irsboks\ut och all 

det alltså inte bör ställas upp nt1got krav pi1 visst antal anstiillda. Motionä

rerna framhltllcr att en koncerns verksamhet kan vara omfattande och 

betydande även med dl färre antal anstiillda iin tio. Del skulle enligt 

motioniircrna vara otillfredsställande frän de anstiilldas och samhiillcts 

synpunkt om dessa koncerner undantogs rrtm skyldigheten att avge kon

cernredovisning, siirskilt som möjligheterna till insyn ofta kan antas vara 

mer begränsade i de mindre koncernerna än i de sliirre. 

Som motionärerna framhåller är det naturligtvis ttinkbart att en koncern 

med förre anstiillda iin tio kan ha en omfattande verksamhet eller iiga 

betydande tillgfmgar. Enligt utskottets mening kan dock antalet s~hlana 

koncerner inte vara eller bli siirskilt stort. Av i propositionen redovisade 

uppgifter (s. 67) framgfö· alt iir 1976 skulle av I 524 registrerade koncerner 

endast sex ha haft ett handelsbolag som moderföretag. Utskottet vill m:ks{1 

peka på att när det gäller kom:crner med betydande tillg{1ngar men fä 

anstiillda föresl?ts i propositionen särskilda insyns- och kontrollmiijlighe

ter. Sålunda är ett moderföretag i en koncern skyldigt att uppriitta årsredo

visning iivcn om antalet anställda i moderföretaget understiger tio. Vidare 

skall i bl. a. företag som iir mode1fiiretag i en koncern minst en revisor vara 

auktoriserad. om nettovärdet av koncernföretagens tillgängar överstiger 

ett gränsvärde som motsvarar I 000 gilnger basbeloppet. och detta även om 

antalet anställda understiger tio. Till det anförda vill utskottet Higga att det 

uppenbarligen ligger ett värde i att samma griins gäller för skyldigheten att 

avge koncernredovisning som för årsredovisningsskyldigheten. Med det 

anförda tillstyrker utskottet pmplY;itionen i aktuell dl!l LKh avstyrker bifall 

till motion 2025 i motsvarande del. 

Utskottet tar härefter upp frågan om s. k. sidoordnade ko11ccmer. Om en 

fysisk eller juridisk person som inte är skyldig att upprätta iirsbokslut 

enligt bokföringslagen har ett bestiimmande inflytande iiver tvi't eller flera 

bokföringsskyldiga juridiska personer bildar dessa juridiska personer en

ligt terminologin i propositionen en s. k. sidoordnad koncern. Aolagskom

mittcn förordade i 1978 års betänkande att regler om kom:ernredovisning 

skulle införas även för dessa koncerners del. Förslaget mötte kritik under 

remissbehandling bl. a. från bokföringsnämndens och revisorsorganisa

tionernas sida. Enligt niimnden saknade de sidoordnade koncernerna den 

koncernstruktur som var erforderlig för att gängse regler för upprättande 

av koncernresultat- och koncernbalansräkningar skulle kunnat tillämpas. I 

propositionen anförs att det visserligen iir önskviirt med ökad insyn i de 

sidoordnade koncernerna. men alt det f. n. saknas förutsättningar för en 

lagstiftning om koncernredovisning i sidoordnade koncerner. 

Tanken att inte nu lagstifta om koncernredovisning i sidoordnade kon

cerner vinner stöd i motion 2025 (s). Motioniirerna anser dock att man inte 

helt bör sliippa frågan. De framhåller att det i sidoordnade koncerner finns 
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samma risk för manipulationer med företagens ekonomiska ställning och 

rörelseresultat som i de egentliga koncernerna. Informationen om de si

doordnade koncernerna måste därför öka. Frågan bör enligt motionärerna 

utredas vidare. De önskar ett tillkännagivande från riksdagens sida av 

denna innebörd (yrkande 5 b). 

Utskottet kan i och för sig dela motioniirernas uppfattning om att infor

mationen från och om de sidoordnade koncernerna kan behöva förbättras. 

Som bokföringsnämnden anfört i sitt remissvar torde dock denna typ av 

företagskonstellation inte lämpa sig för koncernredovisning i vedertagen 

mening. Informations- och insynsbehovet får tillgodoses på andra vägar. 

Som departemcntschefen framhåller bör exempelvis de anställdas behov 

av insyn i de nu behandlade företagsgrupperingarna i viss utsträckning 

kunna tillgodoses inom ramen för M BL. Utskottet avstyrker bifall till 

yrkande 5 bi motion 2025. 

Ö1·rigt 

I tidigare avsnitt har utskottet förordat att den nya lagen om handelsbo

lag och enkla bolag skall träda i kraft den I juli 1981. I konsekvens härmed 

bör även ikraftträdandetidpunkten för lagen om årsredovisning m. m. i 

vissa företag senareläggas. Ställningstagandet föranleder att vissa över

gångsbestämmelser till lagen måste jämkas. 

Utöver vad utskottet i detta och föregående avsnitt anfört föranleder 

lagförslaget inte några erinringar från utskottets sida. 

Ändringar i aktiebolagslagen m. m. 

Allmiint om 50150-holag 

Som inledningsvis berörts föreslås i propositionen att ABL ändras så att 

s. k. 50/50-bolag i fortsättningen inte skall anses som koncernföretag. 

Med 50/50-bolag avses en juridisk person som iigs av från varandra 

fristående företag och vars förhållande till ett vart av ägareföretagen ut

märks av att det ägareföretaget endast har en negativ bestämmanderätt. 

dvs. en möjlighet att utöva vetorätt i det underordnade företagets angelii

genheter. 50/50-bolagssituationen kan uppstå niir två företag har hälften 

vardera av rösterna för samtliga aktier eller andelar i det ägda företaget och 

därför endast kan besluta gemensamt om dess angelägenheter. Ett annat 

fall iir när det ena ägareföretaget har hälften av röstetalet och återstoden iir 

fördelat på flera händer. I sådana fall är dock det ägda företaget att anse 

som ett 50/50-bolag endast i förhållande till dt.:t företag som har hiilften av 

rösterna. Med 50/50-bolag kan vidare jämställas andra fall då en juridisk 

person ägs av flera från varandra fristående företag under förutsättning att 

några eller alla ägareföretagen till följd av avtal endast gemensamt kan 

besluta om del underordnade företagets angelägenheter. 
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Som en allmän bakgrund till förslaget i propositionen vill utskottd 

inledningsvis lämna följande översikt. 

Enligt I kap. 2 * första stycke1: ABL föreligger ett koncernförhållande 

om ett aktiebolag (moderbolaget) äger. direkt och/eller genom dotterföre

tag, så många aktier eller andelar i ett annat företag (dotterföretagcO att 

moderbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna i detta företag. 

Detsamma gäller om bolaget i annat fall på grund av aktie- eller andelsinne

hav eller avtal har ett bestämmande inflytande över ett annat företag och 

en betydande andel av dess resultat (2 *andra stycket). 

Föreligger ett koncernförhållande är moderbolaget enligt 11 kap. 10 ~ 

skyldigt avge koncernredovisning. Koncernbegreppet är vidare av bety

delse vid tillämpningen av andra regler i AB L. bl. a. låneförbudsbcstiim

melserna. Koncernbegreppet i ABL har också betydelse vid tillämpningen 

av åtskillig annan lagstiftning bl. a. på det arbetsrättsliga området. t. ex. 

lagen (1974: 12) om anställningsskydd, lagen (1976:351) om styrelserepre

sentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar samt 

semesterlagen ( 1977:480). 

Också i 1944 års aktiebolagslag fanns en definition av koncernbegreppet. 

vilken i sak knappast avvek från gällande rätt. Bestämmelsen i den iildre 

lagen synes i 50/50-bolagsfallen ha tolkats så (se LU 1977178:8. s. 19) att 

moder- och dotterbolagsförhållanden förelåg endast då en faktor. t. ex. 

avtal. tillkom som säkrade ett avgörande inflytande över det iigda företa

get. I förarbetena till ABL (prop. 1975: 103 s. 278) gjorde föredragande 

statsrådet ett uttalande av innebörd att 50/50-bolag skulle omfattas av 

koncernbegreppet. Detta uttalande har i olika sammanhang utsatts för 
kritik. senast vid riksdagsbehandlingen av proposition 1977 /78:41 ( L U 

1977/78:8) om ändring i aktiebolagslagen. Det har därvid bl. a. gjorts gäl

lande att uttalandet om tolkningen av ko111.:crnbegrcppct strider mot lagtex

ten och därför inte kan vara viigledande. Vidare har framhållits att ett 

koncernbegrepp som omfattar 50/50-bolag iir oliimpligt i rcdovisningssam

manhang. 
I proposition 1977/78:41 framlades förslag som bl. a. syftade till att 

undanröja de olägenheter som från redovisningssynpunkt visats föreligga 

niir koncernbegreppet omfattar 50/50-bolagen. I sitt av riksdagen godbnda 

betänkande 1LU 1977178:8) med anledning av propositionen framhöll lag

utskottet att det inte kunde råda nägot tvivel om att lagstiftarens syfte vid 

tillkomsten av ABL var att med uttrycket bcsliimmande intlytande i 

ABL:s koncerndefinition skulle avses även fall då iigarcbolaget har blott 

en negativ bestämmanderätt. Att en utvidgning av koncernbegreppet var 

åsyftad kom dock enligt utskottet inte till klart uttryck i lagen. Utskottet 

ansåg att det var i hög grad angeliiget att riillsliiget klarlades genom en 

uttrycklig bestämmelse. I sammanhanget tog utskottet ocksä upp fri'1gan 

vilken räckvidd koncernbegreppet Wmpligen hordc ha och framhöll diirvid 

att en begränsning av koncernreglernas tilliimpningsomrilde var förenad 

med iltskilliga problem. Inte heller innebörden av det nuvarande koncern-
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begreppet var enligt utskottet invändningsfri. Oavsett vilket koncernbe

grepp som borde ges företräde måste emellertid ett klarläggande ske av 

rättsläget. Med hänsyn härtill ansåg utskottet att koncernbegreppets räck

vidd borde övervägas närmare och mer ingående än som skedde vid 1975 

års lagstiftning. I samband härmed borde det rcgelsystem i ABL och annan 

lagstiftning, bl. a. på det arbetsrättsliga området. som anknyter till kon

cerndefinitionen ses över. Vad utskottet sålunda anfört gav riksdagen som 

sin mening till känna för regeringen (rskr 1977/78:11"!.). 

Med anledning av riksdagens begäran fick bolagskommitten genom till

läggsdirektiv i uppdrag att utreda frågan om en iindamålsenlig utformning 

av det aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet i vad avser 50/50-bolag. 

I det följande behandlar utskottet den föreslagna utformningen av kon

cernbegreppet först såvitt avser det associationsrättsliga området och där

efter förslaget såvitt det berör den arbetsrättsliga lagstiftningen. 

50150-holagen i as.rnciationsriitten 

Förslaget i proposition 143, att koncernbegreppet i enlighet med vad 

kommitten förordat inte skall omfatta 50/50-bolagcn. innebär lagtekniskt 

att I kap. "!. § andra stycket ABL ändras så att koncernförhållande skall 

föreligga om ett aktiebolag i annat fall än som avses i första stycket på 

grund av aktie- eller andelsinnchav eller avtal ensamt har ett bestämmande 

inflytande över en juridisk person och en betydande andel i resultatet av 

dess verksamhet. 

I anslutning till det anförda vill utskottet erinra om att det i propositio

nen framlagda förslaget till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

innehåller regler för koncerner, där handelsbolag och vissa andra juridiska 

personer och enskilda näringsidkare har underordnade företag. I lagförsla

get har definitionen på en sådan koncern utformats efter mönster av ABL. 

vilket bl. a. innebär att 50/50-bolagcn inte heller kommer att omfattas av 

detta koncernbegrepp. I proposition 144 med förslag till nya redovisnings

regler för ekonomiska föreningar m. m. föreslås bl. a. att i lagen om ekono

miska föreningar införs särskilda regler för koncerner med en ekonomisk 

förening som moderföretag. Även i detta lagförslag har koncerndefini

tionen utformats med utgångspunkt från ABL. 
I likhet med departementschefcn anser utskottet att övervägande skäl 

talar mot att i konccrnredovisningssammanhang behandla 50/50-bolag som 

koncernföretag. Bl. a. kan en koncernredovisning som omfattar 50/50-

bolag ge en felaktig bild av koncernens ställning som helhet. En möjlig 

lösning av de problem på redovisningsområdct som ett mera vidsträckt 

koncernbegrepp innebär kan självfallet vara att redovisningsreglerna utfor

mas så att 50/50-bolag inte omfattas av dem. Enligt utskollets mening 

framstår det emellertid som angeHiget att koncernbegreppet inom aktiebo

lagsriitten är enhetligt. Niir det gäller övriga regler i ABL med anknytning 

till koncernbegreppet. saknas det, som närmare utvecklas i proposition 143 
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(s. 72 och 73). tillräckliga skiil att låta 50/50-bolagen räknas som koncern

företag. Utskottet tillstyrker alltså förslaget i proposition 14.3 i nu aktuell 

del. Utskottet tillstyrker vidare att koncerndefinitionen i förslaget till lag 

om ärsredovisning m. m. i vissa företag och i föreningslagen utformas på 

motsvarande sätt. 

50150-holaR i arhetsriitten 

Enligt 4 \i lagen om anställning~;skydd får arbetstagare vid beräkning av 

anstiillningstid tillgodoräkna sig den sammanlagda anställningstiden hos 

olika arbetsgivare inom samma kom:ern. Anställningstidens längd har i sin 

tur betydelse enligt anställningsskyddslagen. bl. a. då det giillcr turordning

en vid uppsägning pa grund av arbetsbrist och vid permittering. företriides

rätten till ny anställning och vid återintagning efter permittering samt 

uppsägningstidens liingd. Enligt förarbetena lprop. 197.3: 129 s. 1361 [isyf

tades med uttrycket koncern i anställningsskyddslagen sädan gemenskap 

mellan aktiebolag som angavs i 1944 års aktiebolagslag (med undantag för 

att enligt anställningsskyddslagen även andra juridiska personer än aktie

bolag kan vara moderföretag). 

Enligt lagen ( 1974:981 J om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 

(studieledighetslagen) har en arbetstagare riitt till ledighet för utbildning. 

om han under viss tid varit anstiilld hos arbetsgivaren. Vid bestämmande 

av anställningstid skall medriiknas tid under vilken arbetstagaren har varit 

anställd hos något annat företag inom en koncern som arbetsgivaren till

hör. I motiven (prop. 1974: 148 s. 65) framhölls alt samma principer bör 

tillämpas som i 4 ~ anställningsskyddslagen dtl det giiller beräkningen av 

anställningstidens längd. 

Även enligt lagen ( 1978:410) om rätt till ledighet för vtml av barn, m. m. 

(föriildrakdighetslagen) krävs för ledighet som regel viss anställningstid. 

Vid beräkningen av anstiillningstid tilliimpas 4 * anställningsskyddslagen. 

Enligt semesterlagen kan intjänade scmestcrförmiiner följa med vid byte 

av anstiillning inom samma koncern. Enligt förarbetena lprop. 1976177:90 

s. 204) avses med koncern i semesterlagen s{tdan koncernhildning som 

faller under koncerndefinitionen i den då giillande aktiebolagslagen (dock 

med den skillnaden att moderföretaget kan ha annan juridisk form iin 

aktiebolag). 
Enligt lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar ( LSAJ har de anstiillda ·i en koncern med minst 25 
arbetstagare rätt att utse arbetstagarledamöter i modert'öretagets styrelse. 

Det anges i .3 * andra stycket LSA att med koncern förstås i den lagen 

svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i I kap. 2 * aktiebo

lagslagen eller. såvitt avser ekonomiska föreningar. vid en motsvarande 

tillämpning av dessa bestämmelser iir moderföretag och dotterföretag i 

förhållande till varandra. 

I lagen ( 1976: 355 J om styrelserepresentation för de anstallda i bankinsti-
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tut och försäkringsbolag finns koncernregler med i huvudsak samma inne

börd som i LSA. 

Bolagskommitten föreslog att 50/50-bolagssituationen skulle jämställas 

med koncernförhållande vid tillämpningen av anstiillningsskyddslagen. 

studicledighetslagen. föräldralcdighetslagcn och semesterlagen och att ut

trycklig bestämmelse härom skulle införas i dessa lagar. Enligt kommitten 

innebar förslaget strängt taget inte annat än att en tidigare lagteknisk 

oklarhet undanröjdes och att lagreglerna bringades i överensstämmelse 

med vad som avsågs av lagstiftaren. Som skiil för sin ståndpunkt anförde 

kommitten vidare att det ter sig naturligt att en arbetstagare som övergår 

från det ena företaget till det andra får tillgodoräkna sig anställningstid i det 

företag han lämnar respektive får överflytta semcstcrförmåner. 

Däremot ansåg kommitten att den ändring av koncernbegreppet i ABL 

som kommitten föreslagit borde få vara bestämmande i LSA. En minoritet 

inom kommitten hävdade dock i en reservation att gällande riitt beträffan

de koncernbegreppet enligt LSA har den innebörden att ett koncernförhål

lande föreligger mellan ägaraktiebolagen och 50/50-bolagen samt att det 

från materiell synpunkt är önskvärt att 50/50-bolagen omfattas av koncern

begreppet enligt LSA. 

I propositionen framläggs inte några förslag till iindringar av anställ

ningsskyddslagen. studieledighetslagen. föräldraledighetslagcn och semes

terlagen. Enligt_ departementschefen är det f. n. osäkert vad som skall 

anses vara gällande rätt i fråga om 50/50-bolagen och koncernbegreppet 

inom det arbetsrättsliga fältet. Inte minst mot den bakgrunden anser han 

det svårt att överblicka verkningarna av den särreglering som kommitten 

har föreslagit. Härtill kommer. fortsätter departementschefen. att kommit

ten inte har haft anledning att gå närmare in på vilket koncernbegrepp som 

på sikt är det lämpligaste inom arbetsrätten. Den frågan befinner sig f. n. 

under utredning i flera arbetsrättsliga sammanhang. Härvidlag hänvisas 

bl. a. till att anställningsskyddskommitten <A 1977: 0 I) i sitt remissyttrande 

framhållit att den i anslutning till sin översyn av anställningsskyddslagen 

kommer att behandla skilda frågor med anknytning till den lagens koncern

begrepp och att det också kan finnas behov av att mer övergripande se 

över det arbetsrättsliga koncernbegreppet. Vidare pekas på att nya arbets

rättskommitten t A 1976: 02) också i sitt utredningsarbete kommit in på 

frågor kring koncernbegreppet. 

Mot denna bakgrund är det enligt departementschcfcn för tidigt att nu 

genomföra en särreglering i anställningsskyddslagen med de därtill anslu

tande lagarna eller i semestcrlagen. Frågan bör övervägas närmare inom 

ramen för pågående utredningsarbete. Till dess detta arbete har nått resul

tat anser departementschefen att lagarnas nuvarande koncernbegn:pp inte 

bör rubbas. Det får under mellantiden ankomma på rättstillämpningen att 

ta ställning till uppkommande definitionsfrågor. 

Beträffande styrelserepresentationslagstiftningen föreslås i propositio-. 
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nen att det nya koncernbegreppet i ABL skall vara vägledande. Ändringen 

bör dock inte enligt departementschefen få påverka redan inrättad styrel

serepresentation. En uttrycklig regel hiirom föreslås intagen i övergfrngs

bestämmelserna till ändringen i ABL. 

I proposition 144 föreslås. som ovan nämnts. att i föreningslagen införs 

en ny bestämmelse, I a*. vari ges en koncerndefinition motsvarande den i 

ABL. I samband därmed föreslås att styrclserepresentationslagen ändras 

så att med koncern i den lagen förstäs svenska juridiska personer enligt I 

kap. 2 * ABL eller I a * föreningslagen. 
I motionen 2025 (s) yrkas - med hänvisning till vad som anförts av 

minoriteten i bolagskommitten - att 50/50-bolag skall anses som koncern

företag vid tillämpning av styrelserepresentationslagen (yrkande 2 delvis). 

Vad först gäller frågan om ändringen av koncernbegreppet i ABL hör få 

påverka LSA vill lagutskottet framhålla att det ter sig mindre logiskt att de 

anställda i ett 50/50-bolag skall medräknas när det gäller att avgöra om rätt 

till styrelserepresentation föreligger i iigareföretagen. Som bolagskommit

ten med instämmande av departementschefen påpekar har 50/50-bolagets 

anställda inte mera samhörighet med det ena ägarföretaget än med det 

andra. Av detta skäl ansluter sig lagutskottet ocksä till vad arbetsmark

nadsutskottet anfört i sitt yttrande över propositionen och motionen. näm

ligen att 50/50-bolagets anställda inte heller bör kunna påverka valet av 

arbetstagarledamöter i ägarföretagens styrelser. Lagutskottet vill i anslut

ning härtill peka på att den av motionärerna förordade ordningen kan leda 

till att arbetstagarledamöterna i ägarföretagens styrelser utses bland de 

anställda i 50/50-bolaget och att de anställda i ägarföretagen kommer att 
sakna styrelseledamöter. 

På grund av det anförda och med hänvisning till att ändringen i ABL inte 

påverkar redan inrättad styrelserepresentation anser lagutskottet i likhet 

med arbetsmarknadsutskottet att förslaget i propositionen bör godtas. 

Lagutskottet tillstyrker således proposition 143 i förevarande del och av

styrker motion 2025 yrkande 2 delvis. 

Utskottet övergår härefter till frågan om 50/50-bolagen i annan arbets

rättslig lagstiftning. Som tidigare redovisats har koncernbegreppet i ABL 

betydelse även vid tillämpningen av anställningsskyddslagen och därtill 

anslutande lagar samt semesterl.agen. Vid riksdagsbehandlingen år 1977 

(LU 1977/78: 8) av frågan om dc!t aktiebolagsrättsliga koncernbegreppet 

framhöll lagutskottet därför bl. a. att man vid bedömningen av koncernbe

greppets utformning måste beakta de följdverkningar som kan uppkomma 

på det arbetsrättsliga området. Vidare uttalades - som ovan berörts - att 

det regelsystem i ABL och annan lagstiftning som knyter an till koncern

definitionen borde ses över i samband med att koncernbegreppets räck

vidd övervägdes. 

Som departementschefen framhåller är det f. n. osäkert vad som skall 

anses vara gällande rätt i fråga om 50/50-bolagen och koncernbegreppet 
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inom det arbetsrättsliga fältet. Denna okl<1rhe1 torde inte skingras genom 

att koncernbegreppet i ABL ändras och rättsliiget pä associationsriilkns 

område därmed blir detsamma som då 1944 års aktiebolagslag giillde. 

Tvärtom synes lagändringen i förening med de uttalanden som görs i 

proposition 143 kunna medföra att osäkerheten om koncernbegreppets 

räckvidd på det arbetsrättsliga området blir än större. 

Det ankommer inte pä lagutskottet alt ta ställning till vilket koncernbe

grepp som lämpligen bör gälla vid tillämpningen av anstiillningsskyddsla

gen och diirtill anslutande lagar samt semesterlagen. Enligt- utskottets 

mening är det emellertid både från principiella utgångspunkter och med 

hänsyn till de anställdas och företagens intressen otillfredsställande att en 

betydande osäkerhet skall behöva råda om 50/50-bolagens ställning och att 

frågor av denna art skall överlämnas till rältstillämpningen. Lagutskottet 

delar därför arbetsmarknadsutskottets uppfattning om att det är angeläget 

att frågan snabbt klaras ut och löses på ett enhetligt siitt. 

På grund av det anförda och mot bakgrund av vad lagutskottet uttalade 

år 1977 bör således en översyn ske av koncernbegreppets utformning i 

anställningsskyddslagen och därtill anslutande lagar samt i semesterlagcn. 

Det fftr ankomma pt1 regeringen att närmare bestämma formerna för över

synsarbetet. Vad utskottet sålunda anfört bör ges regeringen till kiinna. 

Allmiillf om rcrisorers 1·erksamhct 

I åtskillig lagstiftning på associationsrättens område tinns regler om 

revision av ett företags eller en organisations ekonomiska förvaltning samt 

om obligatorisk medverkan av en eller flera revisorer. Revisionen skall 

normalt omfatta granskning såväl av rörelsens räkenskaper som av före

tagsledningens förvaltning. Inte bara årsrevision skall ske utan i princip 

även en löpande revision. I samband med exempelvis försäljning av ett 

företag eller andra genomgripande förändringar kan specialrevision behö

va företas. Lagstadgad skyldighet att ha revisor åvilar f. n. i huvudsak 

endast företag som drivs i aktiebolagsform. ekonomiska föreningar samt 

bank- och försäkringsrörelser. 

Frågan om företagsrevisorernas stiillning och verksamhet har under 

senare år tagits upp till överväganden i skilda sammanhang. I riksdagen har 

frågan aktualiserats genom motioner åren 1972-1974 och 1977-1979. Mo

tionerna har avslagits under hänvisning till pågående utredningar. ILU 

1972:63. 1973:47. 1974:29. 1977/78: I. 1977178: 16. 1977/78:20 och 1979/ 

80: 3.) 

Som framgår av vad utskottet inledningsvis anfört har BRA avgivit två 

promemorior som tar upp frågor om revisors verksamhet. nämligen PM 

1978: 2 Revisors verksamhet och PM 1979: 5 Aktiebolagslagen - förstärkt 

skydd för det bundna kapitalet. m. m. 

Den arbetsgrupp inom BRÅ. som utarbetade 1978 års promemoria. hade 

bl. a. gått igenom en del material. som legat till grund för påståenden om 
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revisorers medverkan i ekonomi-;k brottslighet. Enligt vad gruppen kunde 

finna var de långtg{icnde påståenden som framförts inte grundade. Grup

pen inriktade sig diirför på att frän mera allmiinna utgångspunkter undersö

ka möjligheterna all mot verka ekonomisk brottslighet genom stöd ~il de 

kunniga 0<.:h seriösa revisorernas verksamhet. Gruppen lade fram förslag 

och rekommendationer som var avsedda att dels stärka rcvison:rnas stiill

ning i olika avseenden. dels utvidga tillsynen över revisorerna. Vidare 

framförde gruppen vissa förslag till kompletteringar av de etikregler som 

revisorsorganisationerna antagit. 

Promemorian från {1r 1979 innehöll bl. a. ett förslag om en skiirpning av 

bestämmelserna om likvidation och av kontrollen av företag där aktiekapi

talet delvis har gått förlorat. 

På grundval av 1Jromemoriorna framläggs i proposition 143 förslag till 

vissa lagändringar. Syftet med förslagen är att stiirka revisorernas.sLiillning 

samt. såvitt avser de lagändringar som grundas på 1979 års BRA-prome

moria. att stärka skyddet för det bundna aktiekapitalet. 

Förslagen innebär att det i aktiebolagsregistret skall tas in uppgifter om 

revisorer motsvarande vad som gäller för aktiebolags stiillförelriidare. 

Vidare föreslås att revisorn skall ha upplysningsskyldighet inte som nu 

endast i förhållande till bolagsstämman utan även till medrevisor. siirskild 

granskare. ny revisor och. om bolaget har försatts i konkurs. konkursför

valtare. De sålunda framlagda förslagen tillstyrks av utskottet. I ett senare 

avsnitt kommer utskottet att ta sHillning till ett förslag att minst en av 

bolagsstämman utsedd revisor skall vara kvalificerad. om bolagets senast 

fastställda balansriikning visar att full tiickning inte finns l"ör aktiekapitalet. 

I det följande kommer utskottet vidare att ta upp vissa i motion 2025 ! s) 

väckta frågor angående en allmän översyn av företagsrevisilmcn. revisors 

kompetens och kommerskollegiets resurser för tillsyn av fi.irctagsrevi

sorer. 

Utrecl11i11g 0111 f()retag.l'l"n·isio11c11 

I motion 2025 (sJ föreslås att riksdagen skall begära en utredning med 

uppgift att företa en övergripande översyn av hela företagsrevisionen 

(yrkande 5 c). Om revisorsfunktionen skall bli del effektiva instrument vid 

hekiimpandet av ekonomisk brottslighet som alla säger sig eftersträva. 

måste enligt motionärerna betydligt mer långtgående och genomgripande 

förändringar av nu gällande ordning komma till slttnd iin de som föreslagits 

i propositionen. Man hör överväga att förstärka revisorns ställning p<t det 

sättet att han utses av en opartisk instans. förslagsvis en statlig myndighet. 

i stället för av bolagsstämman. Frågor om revisionens inriktning. innehåll 

och omfattning bör prioriteras av utredningen. som även bör överväga 

förutsättningarna för en långtgåe:ndc upplysningsplikt gentemot det all

männa. 
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Även i en under den allmänna motionstiden väckt socialdemokratisk 

partimotion 1979/80: 1120 om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten 

har en utredning begärts om företagsrevisorernas ställning och uppgifter. 

Motionen. som hänvisats till justitieutskottet. har remissbehandlats. Justi

tieutskottet har hemställt om yttrande över motionen och remissyttrande

na från bl. a. lagutskottet. Lagutskottet har ännu inte behandlat ärendet. 
Av de tre remissinstanser som yttrat sig angående yrkandet om en 

utredning om företagsrevisionen - kommerskollegium. Föreningen aukto

riserade revisorer FAR och Svenska revisorssamfundet SRS - har de två 

sistnämnda ställt sig negativa till förslaget. FAR hänvisar bl. a. till att såväl 

FAR som tillsynsmyndigheten för de auktoriserade och godkända reviso

rerna (kommerskollegium) målmedvetet arbetar för att säkerställa dessa 

revisorers självständighet. Revisorssamfundet anför att lagstiftaren redan 

skapat ett system av regler för att trygga revisorns oberoende ställning. 

Kommerskollcgiets yttrande andas viss tveksamhet i frågan om huruvida 

en utredning bör ske. Kollegiet har förståelse för att. i en situation där både 

synen på företagets intressentkrets förskjutits och nya problem i samband 

med näringsutövning aktualiserats. frågan väckts om revisionsfunktionen i 

dag tillvaratas så effektivt som möjligt. Området är enligt kollegiet så 

sammansatt och svåröverskådligt att det är önskvärt att reformer sker 

stegvis. Kollegiet anser att vaije förändring som vidtas mflste vara grundad 

på en nära kännedom om förhållandena på området. Kollegiet har därför i 

flera sammanhang hävdat att kollegiet borde tilldelas resurser för att kunna 

driva på utvecklingen i önskvärd riktning. Om kollegiet inte inom en nära 

framtid erhåller de erforderliga resurserna vill kollegiet inte motsätta sig en 

allmän översyn av företagsrevisionen i annan ordning. 

I en till lagutskottet ställd skrivelse med anledning av motion 1120 har 

företagsobeståndskommitten (Fi 1976:03) (FOK) anfört att FOK inom 
ramen för sitt utredningsuppdrag hl. a. riktat sin uppmärksamhet på revi

sorernas roll och då närmast på revisorernas granskningsverksamhet och 

informationsplikt gentemot företagsledning, samhälle och andra intressen

ter. FOK framhåller. att de punkter kommitten prioriterat har avseende på 

revisorns funktion som varningskälla rörande ett förestående ohesti'tnd. 

FOK avser att behandla fragor om revisors kompetens och oheroende 

samt eventuellt även andra spörsmål med anknytning till revisorernas 

verksamhet. 

Utskottet konstaterar för sin del att frågor om företagsrevision och 

revisorer har varit föremål för ett betydande intresse under senare år. Inte 

minst har detta intresse kommit till uttryck i riksdagen. Motioner om bl. a. 

en övergripande översyn av företagsrevisionen har dock avslagits av riks

dagen med hänvisning till pågående utredningar på området (se senast LU 

1979/80: 3). I samband med hehandlingen av ärendena har utskottet beto

nat att erforderliga lagstiftningsåtgiirder borde vidtas om utredningsarbetet 

skulle ge vid handen att förctagsrevisionen från skilda synpunkter fram-

3 RiksdaKen /91:10181. 8 sam/. nr .J 
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stod som bristfällig. Sedan utredningsarbetet slutförts och vissa förslag 

med anledning av detta lagts fram i propositionen linns det enligt utskottets 

mening anledning att pröva om dt:t i systemet med företagsrevision finns 

brister som är av den arten att ytterligare åtgärder krävs. 

Som utskottet tidigare framhållit är det nödvändigt att revisorn intar en 

självständig ställning gentemot dem han skall revidera och gentemot ho

l<igsstämman. Vissa principiella invändningar kan naturligtvis riktas mot 

att revisorn framför allt i fåman~;holag i praktiken utses av dem som han 

skall granska. Å andra sidan måste beaktas att - såvitt framgår av BRÅ:s 

undersökningar - nuvarande ordning inte inneburit nllgra mera betydande 

nackdelar när det gäller revisorernas möjligheter att opartiskt granska 

företagen. Utskottet vill vidare peka på att det kan vara svårt att hitta 

tillfredsställande alternativa former för utseende av företagsrevisorer. 

Mycket talar nämligen för att man bör vara försiktig med att rubba det 

förtroendefulla förhållande som i dag i allmänhet råder mellan företag och 

revisorer. Ett friktionsfritt samarbete torde utgöra en viktig förutsättning 

för att en revisor skall få gehör hos företagsledningen för sina synpunkter 

på hur företagets verksamhet bör bedrivas. 

I den allmänna debatten om företagsrcvisioncn har intresset under sena

re tid i stor utsträckning ocksä inriktats på möjligheten att effektivare 

anviinda revisorsfunktionen som ett medel att motverka ekonomisk brotts

lighet. Givetvis skulle det vara möjligt att lagstiftningsvägen utöka revi

sorns skyldigheter och befogenheter att kontrollera ett företags verksam

het. 
Dessa befogenheter är dock mycket stora redan i dag. Det i propositio

nen framlagda och av utskottet tillstyrkta förslaget om en utvidgning av 

revisors uppgiftsskyldighet bidrar också till en ökad öppenhet i dessa 

sammanhang. Utskottet vill vidare peka pä vikten av att kvalilicerade 

revisorer anlitas. I ett följande avsnitt kommer utskottet att niirmare be

handla frågan om alla aktiebolag skall ha kvalificerad revision. 

Utskottet vill vidare hänvisa till att en översyn av vissa delfrilgor i 

företagsrevisionskomplexet påbörjats inom företagsobcståndskommittcn. 

Som kommcrskollegium framhållit i sitt ovan niimnda remissvar bör ett 

visst reformarbete pä företagsrevisionens område iiven kunna göras inom 

ramen för kommerskollegiets tilbynsverksamhet. 

Det nu anförda visar enligt ut~kottets mening att nftgon allmiin översyn 

av företagsrevisionens innebörd och inriktning inte är erforderlig. Utskot

tet avstyrker därför bifall till yrkande 5 c i motion 2025. 

Rei·isor.1· kompetens 

Endast för vissa större aktiebolag uppstiills särskilda krav p{1 revisorns 

kompetens. Bestämmelserna om kvalificerade revisorer finns i I 0 kap. 3 ~ 

ABL. Enligt lagrummets första stycke skall ett bolag ha minst en auktori-
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serad eller godkänd revisor. om bolagets bundna kapital uppgår till en milj. 

kr. eller mer. I andra stycket föreskrivs att vissa större bolag skall ha minst 

en auktoriserad revisor. 

BRÅ:s arbetsgrupp rekommenderade i 1978 ärs promemoria att kvalifi

cerad revisor på sikt skulle krävas i alla aktiebolag. Som en första åtgärd 

rekommenderade arbetsgruppen en bestämmelse med krav på kvalificerad 

revisor i alla sådana aktiebolag som förlorat en del av sitt registrerade 

aktiekapital. Därefter borde införas ett krav på kvalificerad revisor i alla 

nystartade aktiebolag. Slutligen skulle ett sådant krav stiillas på befintliga 

aktiebolag fr. o. m. den I januari 1982. När det gällde andra företagsformer 

än aktiebolag borde enligt arbetsgruppen målsiittningen vara att all ekono

misk verksamhet som kan drivas utan personligt ansvar borde vara under

kastad kvalificerad revision. 

Departementschefen delar uppfattningen att kvalificerad revisor på sikt 

bör krävas i alla aktiebolag men förordar all ett förverkligande av denna 

målsättning får anstå t.v. Stiillningstagandet motiveras främst med att 

tillgången på kvalificerade revisorer f. n. är begriinsad. I ett avseende 

föreslås dock en skärpning av bestämmelserna om revision i aktiebolag. 

Om bolagets senast fastställda balansräkning visar att full täckning inte 

finns för aktiekapitalet skall minst en av de revisorer som bolagsstämman 

utser vara kvalificerad. 
I motion 2025 (s) föreslås att kvalificerad revisor skall finnas i alla 

aktiebolag som startas efter den 31 december 1981 (yrkande 2 delvis). 

Senast den 1 januari 1985 skall enligt motionen kvalificerad revisor finnas i 

alla aktiebolag. I sin motivering hänvisar motionärerna till en enkät som 

åberopats av FAR i dess remissyttrande över BRÅ-promemorian. Enkä

ten, som gjorts bland FAR:s samtliga ledamöter. avsf1g prognoser och 

bedömningar för perioden 1978- 1983. Resultatet av enkäten indikerade att 

antalet kvalificerade revisorer i ledamöternas revisionsföretag skulle kom

ma att fördubblas under denna tidsperiod. Detta förhållande gav enligt 

FAR:s uppfattning grund för bedömningen att kapacitetstillväxten inom 

kåren av kvalificerade revisorer under perioden väl skulle räcka till för det 

behov som successivt ökade krav pä kvalilicerade revisorer skulle innebä

ra. En lagstiftning innebärande krav pii kvalificerade revisorer i alla aktie

bolag inom en femårsperiod skulle enligt f AR inte möta några hinder i 

fråga om tillgängliga resurser. 

Utskottet vill för sin del framhälla att det självfallet är av stor betydelse 

om garantier finns för en sakkunnig revision i alla aktiebolag. F. n. är. som 

framgår av det anförda. mindre aktiebolag inte skyldiga att ha kvalificerad 

revisor. Som departcmcntschefcn framhåller är det just de mindre bolagen 

som är mest utsatta när det gäller ekonomisk brottslighet. Härtill kommer 

att revisionen i de mindre bolagen i milnga fall torde vara bristfällig. Mot 

bakgrund av det anförda framstår det enligt utskottets mening som moti

verat att kvalificerade revisorer skall finnas i alla aktiebolag. 
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Frågan är emellertid hur snabbt en reform med denna innebörd kan 

genomföras. Svaret på frågan sammanhänger uppenbarligen med vilken 

bedömning som görs i fräga om den framtida tillgängen på kvalilicerade 

revisorer. Departementschefen har inte ansett sig kunna förorda en reform 

i nuvarande situation utan ansett att frågan bör övervägas på nytt efter den 

I januari 1982 då antalet aktiebolag minskat som en följd av 50000-kro

norsreformen. Motionärerna. vars bedömning grundas på FAR:s beräk

ning. ser mer optimistiskt pä fr~lgan. Enligt en vid företagsekonomiska 

institutionen vid Göteborgs univasitet våren 1979 gjord undersökning kan 

nettotillskottet av kvalificerade revisorer uppskattas till 80-90 per år. 

alltså väsentligt färre än vad FAR beräknat. I undersökningen dras dock 

slutsatsen att rcvisionskapaciteren avseende kvalificerad revision är så 

stor att en övergång till kvalificerad revisor i samtliga aktiebolag efter år 

1982 kan ske relativt snabbt och utan övergångsproblem. Hänsyn har då 

inte tagits till de förslag om ökad revisionsplikt som framläggs i proposi

tionerna 143 och 144. 

I skrivelser till utskottet har FAR och SRS framhållit att tillgtmgen på 

revisorer är så stor att kravet pii kvalificerad revisor i alla aktiebolag inte 

behöver skjutas på framtiden. FAR menar att en lagstiftning om kvalifi

cerad revisor med en sådan övergångstid som FAR förordat i sitt ovan

nämnda remissvar bör kunna genomföras omgående. 

Enligt utskottets uppfattning iir de uppskattningar som gjorts av den 

framtida tillgången på kvalificernde revisorer knappast så säkra att de kan 

anses ge ett tillförlitligt underlag för en bedömning av när krav på kvalifi

cerad revisor kan införas för alla aktiebolag. Utskottet vill i detta samman
hang erinra om att enligt förslaget till lag om iirsredovisning m. m. i vissa 

företag kvalificerad revisor skall finnas i större företag och koncerner samt 

att iiven ekonomiska föreningar enligt förslagen i proposition 144 skall 

underkastas kvalificerad revision. Med hänsyn till det anförda delar ut

skottet departemcntschefens uppfattning att någon skärpning av ABL i 

förevarande hänseende inte kan genomföras nu. 

Som utskottet anfört är det emellertid angeläget att kvalificerade revi

sorer finns i alla aktiebolag. Enligt utskottets mening bör diirför möjlighe

terna att införa kvalificerad revision snarast överviigas pä nytt. Sedan ett 

tillförlitligt underlag erhållits för en bedömning av tillgängen pii och beho

vet av kvalificerade revisorer bör enligt utskottets uppfattning regeringen 

för riksdagen framlägga förslag till iindrad lagstiftning. Vad utskottet anfört 

med anledning av motion 2025 i denna del bör ges regeringen till känna. 

Tillsyn 1'il"cr .fi"ire tagsrerisic 111e11 

Kommaskollegium iir tillsynsmyndighet på revisorsomrädet. Kollegiets 

verksamhet avser främst frågor om auktorisation och godkännande av 

revisorer och revisionsbolag, tillsyn över de auktoriserade och godkända 

revisorernas och rcvisionsbolagens verksamhet samt utvecklings- och ut-
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redningsarbete på rcvisionsområdet. Kollegiets rcvisorscnhet disponerar 

för denna verksamhet fem personer, varav två biträden. Till sitt förfogande 

har kollegiet också en rådgivande nämnd, vari ingår representanter för 

bl. a. FAR och SRS. 

Nämndens uppgift är att ge vägledning i mer principiella fdgor. Till 

kollegiet anmäls årligen ett tjugotal fall av ifrågasatt förseelse från revisors 

sida. Hittills har ett tiotal godkännanden och en auktorisation upphävts. 

I 1978 års promemoria från BRA rekommenderades att kommerskolle

gium får en kraftig resursförstärkning för att utöva tillsyn pa revisorsomrii

det. Medlen bör enligt promemorian främst användas för den s. k. aktiva 

tillsyn som kollegiet hittills kunnat bedriva endast i begränsad omfattning. 

Departementschefen konstaterar i propositionen att kollegiets organisa

tion är under utredning och att denna beräknas vara klar under våren 1980. 

Frågorna om kollegiets resurser för tillsyn av revisorerna hör enligt stats

rådet prövas senare. 

I motion 2025 (s) understryks angelägenheten av att tillsynen förbättras. 

Motionärerna framhåller att det undandrar sig deras bedömning huruvida 

nya resurser krävs eller om en omfördelning av resurserna kan ske inom 

kollegiet. Motionärerna finner det angeläget att förslag från regeringen 

redovisas snarast och önskar ett tillkännagivande från riksdagens sida av 

denna innebörd (yrkande 5 d). 

Den översyn av kommerskollegicts organisation vartill departements

chefen hänvisar har utförts av statskontoret i samarbete med kollegiet. 

Resultatet har lagts fram i en rapport den 17 juni 1980 ("Kommers kolle

giets organisation", Statskontoret 1980: 16). Revisorsärendena som nu 

handläggs på inrikeshandels- och administrativa byrån skall enligt förslaget 

i fortsättningen behandlas inom kollegiets näringsrättsliga enhet. Några 

förändringar av verksamhetsområde och organisation i övrigt är inte förut

satta. Rapporten har remissbehandlats. Remisstiden utgick den I oktober 

1980. 

Näringsutskottet anför i sitt yttrande bl. a. att det synes ange!Liget att 

frågan om kollegiets resurser för verksamheten på revisorsområdct hlir 

grundligt belyst när regeringen nästa gång föreslår anslag till kollegiet, 

oavsett hur långt frågan om kollegiets organisation i stort då har avancerat. 

Näringsutskottet utgår från att regeringen fortlöpande följer relationen 

mellan kostnad och intäkter och vidtar de justeringar av avgifterna som 

kan visa sig motiverade. 

Lagutskottet vill för sin del understryka att det är angeläget att kom

merskollegium har resurser för att kunna utöva en effektiv tillsyn över de 

kvalificerade revisorernas verksamhet. Kraven på och betydelsen av en 

effektiv tillsyn ökar i samma takt som de kvalificerade revisorernas arbets

områden utvidgas. Ett slutligt ställningstagande från riksdagens sida till 

frågan om kollegiets resurser bör emellertid anstå i avvaktan på regering

ens överväganden angående kollegiets organisation. Utskottet hänvisar i 
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övrigt till vad näringsutskottet anfört i sitt yttrande. Motion 2025 i denna 

del avstyrks följaktligen av utskottet. 

Byte 111· firma och siite 

I bolagsordningen för var:je aktiebolag skall anges bl. a. bolagets firma. 

dvs. den benämning under vilken verksamheten drivs. samt den ort i 

Sverige diir bolagets styrelse skall ha sitt säte. Uppgifterna om bolagets 

firma och styrelsens säte registreras i patent- och registreringsverkets 

bolagsregistcr. Ändras bolagsordningen. vilket kan ske genom beslut av 

bolagsstämman. skall ändringen genast anmälas för registrering. och beslu

tet fär inte verkställas förrän registrering har skett. 

Var styrelsen för ett aktiebolag har sitt säte har praktisk betydelse i en 

rad hänseenden. Först och främst gäller som bolagets hemvist den ort där 

styrelsen har sitt säte. På den orten har bolaget allts{! att svara i tvistemål. 

Samma bestämmelser gäller för ansökan om bolagets konkur'.'.. P;I skat

teområdet gäller dessutom att siit1:sorten iir hestiimmandc för beskattning

en av bolaget. 

I BRA:s promemoria Aktieholagslagen - förstärkt skydd för det hundna 

kapitalet. m. m. framhölls att firmabyten och lindringar i fräga om styrel

sens säte ofta ingår som ett led i en rad åtgiirder som syftar till att vilseleda 

borgenärer och andra intressenter. Bl. a. päpekades att byte av siite kan 

ske för att bolaget fortlöpande skall undg[1 skatter av olika slag. Ätgiirden 

kombineras d{1 enligt promemorian med underlåtenhet att anmäla bytet till 

skattemyndigheten i den nya orten. Visserligen har. framhölls det vidare, 

skattemyndigheterna rutiner för iindringar av detta slag. men viss risk 

föreligger att bolaget glider ur kontrollsystemet. Under alla omständighe

ter blir det svårt att upprätthålla kontinuiteten i skattekontrollen. 

I promemorian föreslogs att problemen med iindringar av bolagsordning

en sävitt angår bolagets firma och styrelsens säte skulle lösas sä att en 

iindring får registreras endast om den ilr påkallad av marknadsmässiga, 

organisatoriska eller andra särskilda skiil. Vidare skulle krävas t:tt yttrande 

av en kvalificerad revisor om att det finns full täckning för bolagets 

registrerade aktiekapital och att savitt känt någon allvarlig betalningsan

märkning mot bolaget inte har förekommit under det närmast föregående 

året. 
I proposition 143 (s. 91) framhäller departcmentschefen att effekterna av 

den föreslagna ordningen endast skulle ge begränsade fördelar när det 

gäller att motverka den ekonomiska brottsligheten och andra illojala bete

enden men medföra betydande administrativa nackdelar för såväl bolaget 

som rcgistrcringsmyndighcten. Det föreslås därför att en mindre långtgå

ende åtgärd vidtas. Förslaget innebär att bolaget blir skyldigt att genast 

underrätta länsstyrelsen i det län där bolagets styrelse har sitt säte om ett 

beslut om firmabyte eller ändring av sätesort. U nderläter bolaget att un

derrätta länsstyrelsen bör detta kunna leda till att beslutet om ändring av 

bolagsordningen vägras registrering. 
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I motion 2025 (s) yrkas att bolaget skall underriitta liins~tyrelsen också 

om skiilen för beslutet samt att uppgifterna skall bestyrkas av bolagets 

revisor (yrkande 2 delvis). 

Som framgår av BRA-promemorian kan firmabyten eller ändringar av en 

bolagsstyrelses säte ingå som ett led i ekonomisk brottslighet eller i en 

eljest illojal verksamhet. Enligt utskottets mening framstilr det diirför som 

angeläget att {itgärder vidtas som kan motverka att en bolagsordning iind

ras av illojala skäl. Samtidigt hör det cmellatid beaktas att. som departe

mentschefen framhåller. utgångspunkten mibte vara att bolagslcdningen 

har full frihet att bedöma niir det finns skiil att byta firma eller den ort diir 

styrelsen skall ha sitt säte. 

Enligt utskottets mening innebär förslaget i propositionen en rimlig 

lösning när det gäller att komma till rätta med de problem som det hiir iir 

fråga om. Förslaget ger länsstyrelsen möjligheter att förhindra att ett bolag 

- som f. n. synes kunna ske - glider ur kontrollsystemet pti grund av att 

det bytt firma eller ändrat ort. diir styrelsen skall ha sitt siite. Vid byte av 

ort har länsstyrelsen sälunda möjlighet att undcrriitta heskattningsmyn

digheten i den nya orten om förändringen och därigenom uppriitthi'tlla 

kontinuiteten i skattekontrollen. Även i andra avseenden bör förslaget 

kunna få positiva effekter när det gäller att motverka illojala förfaranden. 

För bolagen och registreringsmyndigheten kan. som departcmentschefcn 

framhilller. den föreslagna underriittelseskyldigheten inte rimligen medföra 

någon belastning. Utskottet vill bl. a. peka på att när det gäller merviirde

skatt föreligger redan nu en skyldighet för bolag att underrätta länsstyrel

sen vid byte av den ort där styrelsen skall ha sitt säte. 

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet att den föreslagna under

rättelseplikten införs. Utskottet kan diiremot inte stiilla sig bakom motio

närernas förslag om att också skälen för beslutet skall meddelas länsstyrel

sen. Enligt utskottets mening kan niimligcn en sädan utvidgning av under

rättelseplikten inte antas ha någon niimnviird effekt niir det giiller att 

motverka illojala förfaranden av den art som nu är i frilga. Utskottet vill 

också understryka betydelsen av att företagens redan nu betungande upp

giftsskyldighetcr i olika sammanhang inte ökas annat än när starka skäl 

talar härför. Utskottet avstyrker således bifall till motionen 2025. yrkandet 

2 delvis. 

Fiirslaget till iindring i aktieho/agslagen i iil'l·igt 

Utskottet har i tidigare avsnitt föreslagit att den nya lagstiftningen om 

handelsbolag och enkla bolag samt om flrsredovisning m. m. i vissa företag 

inte skall träda i kraft förrän den I juli 1981. Enligt utskottets mening bör 

också ikraftträdandetidpunkten för ändringarna i aktiebolagslagen senare

läggas till den I juli 1981. 

Utöver vad utskottet i föregaendc avsnitt och nu anfört föranleder 

förslaget till ändring i aktiebolagslagcn inte några erinringar från utskottets 

sida. 
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Ö1·ersy11 a\' aktieholagslage11, xiirski/Jll ,regler .fi'ir 111i11dre llktiehulag. 

m. 111. 

Utskottet behandlar i detta avsnitt de frågor om översyn av aktiebolags

lagen m. m. som tagits upp i motionerna. 

I motion 156 (fp) yrkas att en parlamentarisk utredning tillsätts i syfte att 

åstadkomma en ny aktiebolagslag. Det framhfllls att den nuvarande aktie

bolagslagen var föråldrad redan niir den antogs. framför allt genom att den 

inte pä något sätt behandlar de anställdas riitt till inflytande i företagen. 

Motionären ifrågasätter om lagen är särskilt lämpad för all reglera en 

verklighet. där de flesta kapitalägare aldrig lägger sig i företagens skötsel 

och där de anställda fått laglig rätt till inflytande pil det centrala beslutsfat

tandet i företagen. Enligt motionären behövs en ny aktiebolagslag ocksf1 

för att ett folk partiförslag om utbyggd styrelserepresentation för de anställ

da i riktning mot en s. k. paritetsrepresentation skall kunna genomföras. 

Även av andra skäl anser motionären att en ny aktiebolagslag iir erforckr

lig. Härvid hänvisas till framförda önskemål om en föriindring av bolagens 

ledningsorgan och till behovet av olika aktiebolagsn:gler för mindre företag 

och stora företag. I sistnämnda hänseende pekar motionären pä vikten av 

att Sverige får en speciell lagstiftning för storföretag som tillgodoser sam

hällets krav på insyn och inflytande samt av att bördorna för småföretagen 

lättas. En översyn av aktiebolagslagen bör enligt motionären ocks<i inrik

tas på frågor om riitt för olika intressenter att tillsätta revisorer i de största 

företagen. om avskaffande av den graderade röstriitten och om en ökning 

av redovisningskraven. när det giiller sociala fakta. 

Frågan om särskilda regler för mindre aktiebolag tas iiven upp i motion 

2016 (c. m. fp). Motionärerna h~invisar till det av bolagskommi!len fram

lagda förslaget till andelsbolagslag och framhåller alt det finns goda skiil för 

att en särskild bolagsform för mindre företag bör skapas. Enligt motionä

rerna är det bl. a. erforderligt att det finns en klar griins mellan ett företag 

och ägarens personliga ekonomi och kapital. Vidare finns det Min ska!le

synpunkt ett behov av att mindre företag kan drivas som e_n siirskild 

juridisk person. Andra skäl för en särskild bolagsform är deHigarnas intres

se av att ägarkretsen kan hr1Ilas sluten. Enligt motionärerna kan möjlighe

terna att driva ett företag som handelsbolag eller enkelt bolag inte anses 

ägnade att stimulera företagsamhet och investeringar. eftersom dessa fiire

tagsformer bygger på delägarnas personliga ansvar för företagets förplik

telser. En företagsform med begränsad ansvarighet kan diiremot främja 

tillväxt och utveckling i näringslivet. Vidare framhåller motionärerna all 

skilda krav ställs på företag med nagra få anställda och en mindre nmsiitt

ning samt på företag som har flera hundra eller tusentals anställda och en 

omsiiltning på många miljoner. Motiniirerna yrkar al! riksdagen skall uttala 

angelägenheten av al! en översyn av förslaget till andelsbolagslag sätts i 

gång. 
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I motion 2025 (s) yrkas att en översyn av aktiebolagslagen skall komma 

till stånd med syfte att de anställdas inflytande skall vidgas I yrkande 5 al. 

Motionärerna hänvisar till ett uttalande som gjordes när df1varande rege

ringen 1975 lade fram förslaget till ny aktiebolagslag av innebörd att ut

vecklingen på medbestämmanderiittens område borde avvaktas innan en 

mera genomgripande reformering vidtogs av den associationsrättsliga lag

stiftningen sett från företagsdemokratisk synpunkt. Enligt motionärerna 

har utvecklingen på bl. a. medbestämmanderättens område stannat av 

sedan regeringsskiftet 1976 och någon ändrad inställning tycks inte skönjas 

hos vare sig regeringen eller Svenska arbetsgivareföreningen. Det finns 

därför skäl att nu aktualisera en översyn av aktiebolagens organisation och 

arbetsformer i syfte att ett vidgat inflytande för de anställda skall säkras. 

Motionärerna i samma motion tar ocks[1 upp en fråga om aktiekapitalets 

storlek. De anser att det finns skäl att överväga en höjning av den nuvaran

de minimigränsen 50000 kr. med hänsyn till penningvärdeförsämringen. 

Enligt motionärerna kan frågan emellertid påverkas av andra omständighe

ter, varför den lämpligen bör bedömas i samband med det i motionen 

framlagda och i ett tidigare avsnitt redovisade förslaget om aktiebolaget 

som obligatorisk företagsform vid verksamhet av viss storleksordning. 

Motionärerna yrkar att vad som anförts om aktiekapitalets storlek skall ges 

regeringen till känna (yrkande 5 e ). 

Vad först gäller frågan om en särskild bolagsform för mindre företag vill 

utskottet till en början erinra om att - som utskottet inledningsvis anfört -

bolagskommitten år 1978 avgav ett delbetänkande med förslag till en 

andelsbolagslag. Lagförslaget anslöt sig nära till ABL. En skillnad var 

emellertid att andelarna i ett andelsbolag inte skulle kunna överlåtas lika 

fritt som aktier. Vidare föreslogs ett starkare minoritetsskydd än i aktiebo

lag. Kommitten föreslog också att andelskapitalet i ett andelsbolag skulle 

vara lägst 201)00 kr. Samtidigt föreslogs att ABL skulle ändras sä att den 

undre gränsen för aktiekapitalet höjdes från 50000 kr. till 125000 kr. 

Betänkandet remissbehandlades. varvid betydande invändningar fram

fördes mot förslaget. Som utskottet tidigare anfört beslöt den df1varande 

regeringen med anledning av remisskritiken att inte lägga fram något 

förslag på grundval av betänkandet. I stiillet skulle friigan om särskilda och 

enklare regler för de mindre företagen övervägas ytterligare inom justitie

departementet. Enligt departementschefcn gav det arbete som bedrivits i 

departementet vid handen att ABL:s regler i allt viisentligt passar även för 

mindre företag men att det fanns anledning att iindra ABL i tva avseenden. 

Det ena gällde en ökning av möjligheterna att begränsa aktiers fria överlåt

barhet i syfte att delägarkretsen bättre skulle kunna kontrolleras och det 

andra en ökning av minorilctsskyddet. I lagrådsremissen med förslag till 

ändring i ABL föreslogs i enlighet härmed att förköpsklausuler skulle fil 

införas i bolagsordningen samt att i aktiebolag med högst tio dcliigare varje 

aktieägare skulle ges en lagstadgad riitt att ta del av företagets handlingar i 
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erforderlig utsträckning och att begiira styrelsens och verkställande direk

tikens hiträde med behövlig utredning. Förslaget om förköpsklausuler 

kritiserades av lagrådet. som ansåg att frågan borde utredas ytterligare. I 

slutprotokollet avstår departementschefen frfm att lägga fram något förslag 

på denna punkt. samtidigt som han konstaterar att det finns anledning att 

återkomma till frågan senare. 

I likhet med vad som anförs i motionerna 156 och 2016 anser utskottet 

att det på grund av flera omständigheter kan vara lämpligt att ytterligare 

överväganden kommer till stånd när det giiller frågan om en skillnad mellan 

de regler som skall gälla fiir de största aktiebolagen och de som skall 

reglera de något mindre företagens verksamhet. En sådan omständighet iir 

önskemålet att underlätta nyetablering och stödja de mindre företagen. En 

annan är behovet av regler som gör det möjligt för delägarna i ett mindre 

aktiebolag att kunna kontrollera delägarkretsen. Utskottet vill vidare peka 

på att särskilda problem kan upp~;tå niir en eller flera delägare i ett företag 

med ett begränsat antal aktieägan; önskar avsluta sitt engagemang i företa

get och att bestämmelser om t. ex. rätt för sådan aktieiigare att härvid 

begära inlösen av aktierna kan hli erforderliga. Även när det gäller de 

största aktiebolagen kan det uppstå behov av siirbestämmclser. som inte 

rimligen bör gälla alla aktiebolag. Nära anknytning till frägan om olika 

regler för större och mindre aktiebolag har spörsmålet om en höjning av 

gränsen för aktiekapitalet. vilket utskottet behandlar nedan. Ocks{1 euro

peiska harmoniscringssträvandcn på aktieholagsriittens omrtide kan moti

vera en förnyad översyn. Utskottet vill i detta sammanhang peka på att ett 

flertal länder i Europa har lagstifming som medger all näringsverksamhet 

bedrivs utan personlig ansvarighet för deliigarna i annan form än aktiebola

get. Av betydelse kan vidare bli ett framtida ställningstagande till den av 

utskottet i tidigare avsnitt behandlade friigan om en begriinsning av möjlig

heterna att driva större företag i handclsbolagsform. Även andra faktorer 

kan göra det lämpligt att aktieholagslagen ses över. 

Enligt utskottets mening är det emellertid inte meningsfullt att redan nu 

hegära en förnyad översyn av frå,gan om särskilda bolagsregler för mindre 

företag. Som konstaterats vid de ingående överviiganden av spörsmålet 

som föreg[1tt proposition 143 passar aktiebolagslagens regler i allt viisent

ligt även de mindre företagen. Utskottet vill i sammanhanget också peka 

på att utvecklingen under senare tid inte ger stöd för antagande att nuva

rande regler i n[1gon mer betydande utstriickning liigger hinder i viigen for 

nyetableringar. Exempelvis har under perioden januari-september i år 

3 845 nya aktiebolag inregistrerats. Under motsvarande perioder 1978 och 

1979 inregistrerades I 869 resp. 2 581 nya bolag. 

Med hänsyn till de uttalanden som departementschefcn gör i propositio

nen utgår utskottet från all regeringen följer utvecklingen på bolagsriittens 

område och tar upp frfigan om en skillnad mellan de regler som skall gälla 

för de största bolagen och de ~.om skall reglera de mindre företagens 
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verksamhet till förnyad prövning da så visar sig p{ikallat. Utskottet vill 

härvid särskilt stryka under vad departementschefen uttalar i slutprotokol

let (s. 212) om att frågan om hur delägarkretsen i mindre aktiebolag skall 

kunna kontrolleras är viktig. Vid en framtida översyn bör därför frågan om 

förköpsklausuler få den ytterligare belysning som lagrådet efterfrt1gat (s. 

204 f.). Som lagrådet påpekar tillåter den danska Aktiesdskabsloven för

köpsklausuler. Vid utskottets studiebesök i Danmark frambölls att man 

hade i huvudsak positiva erfarenheter av sådana klausuler. Någon anled

ning att överväga ett förbud att använda denna typ av klausuler fanns inte. 

Tvärtom fanns det. enligt vad som framhölls. skäl att överväga ytterligare 

möjligheter att inskränka aktiers överlåtbarhet. 

På grund av vad utskottet slilunda anfört iir nägon åtgärd från riksdag~ns 

sida med anledning av motion 2016 och motion 156 i denna del inte 

erforderlig. 

Utskottet tillstyrker förslaget till utökat minoritetsskydd. 

Utskottet övergår härefter till önskemålet i motion 2025 om en höjning 

av gränsen för aktiekapitalet. Som ovan berörts har denna fråga nära 

anknytning till spörsmålet om olika regler för de största aktiebolagen och 

för de mindre företagen. Enligt utskottets mening kan det vara motiverat 

att man vid en anpassning av aktiebolagslagens regler till verksamheten i 

de största aktiebolagen och införandet av särskilda bestämmelser för mind

re företag höjer den undre griinsen för aktickapitalct relativt kraftigt. 

Utskottet vill erinra om att bolagskommittcn i sitt förslag till andclsbolags

lag förordade en sådan h(ijning. Utskottet förutsiitter att regeringen vid en 

förnyad prövning av frågan om olika regler för de största och de mindre 

bolagen även överväger spörsmålet om en höjning av griinsen för aktieka

pitalet. Någon åtgärd frän riksdagens sida med anledning av motion 2025. 

yrkande 5 e. är därför inte erforderlig. 

Som framhälls av departementschefcn kan en övcrsyn av ABL också 

komma att hli motiverad p~1 grund av utvecklingen på medbestiimman

deomrf1det. Inte heller niir det gäller dcnna fräga kan emellertid tiden anses 

mogen för ett ställningstagande. Ännu iir dct s{tlunda omöjligt att överblic

ka vilken utveckling som tillkomsten av medbestiimmandeavtal kan föra 

med sig. Av stor betydelse för spörsmälct om innehållet i aktieholagslagen 

iir vidare det arbete som påg<lr inom utredningen ( r:i 1975: 03) om lönta

garna och kapitaltillväxten. Pä grund av det anförda kan utskottct inte 

ställa sig bakom önskemålen i motionerna 156 och 2025 om att en översyn 

av ABL frän arbetsrättsliga utgi"ingspunktcr nu skall igångsiittas. Utskottet 

utgår från att regeringen följer utvecklingen även pft detta område och tar 

upp frågorna till förnyad prövning då detta visar sig erforderligt. Motion 

156 i denna del och motion 2025 yrkande 5 a bör silledes inte föranleda· 

någon åtgärd från riksdagens sida. 

Avslutningsvis i detta avsnitt behandlar utskottet två av de frågor an

gående styrelserepresentationslagen. som tas upp i motion 1477 (s). Andra 
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önskemål i motionen avser styrelserepresentation i handelsbolag och lön

tagarinflytande i kommunala företag. Dessa spörsmål behandlar utskottet i 

andra avshitt. 
Som redovisats tidigare gäller enligt styrelserepresentationslagen att de 

anställda har rätt att utse två ledamöter i styrelsen för aktiebolag och 

ekonomiska föreningar med minst 25 anställda. Motsvarande rätt tillkom

mer enligt särskild lagstiftning de anställda i banker och försäkringsbolag. 

Beträffande arbetstagarledamöternas rättigheter och skyldigheter gäller i 

princip samma regler som för övriga styrelseledamöter. Arbetstagarleda

möterna får dock ej delta i behandlingen av frågor som rör stridsåtgänl. 

förhandling med arbetstagarorganisation. orri slutande av kollektivavtal 

eller uppsägning av kollektivavtal. 

Undantag från rätten till styrelserepresentation kan medges. om siidan 

representation skulle medföra väsentlig olägenhet för företaget på grund av 

vissa i lagen angivna skäl. Ett sådant fall är om styrelsens sammansättning 

iir beroende av förhållande mellan olika aktieägare eller aktieägargrupper. 

som framgår av bolagsordningen. avtal eller annan omständighet. Friigor 

om un_dantag prövas av en särskild nämnd. nämnden för styrelserepn:sen

tationsfrågor. 

l motionen framhålls att det finns vissa brister i styrelserepresentations

lagen som tar sig uttryck i att de anställda inte utnyttjar sin rätt i den 

utsträckning som man kunnat förvänta. Motionärerna pekar härvidlag på 

att företagen inte iakttar sina lagfästa skyldigheter till styrelseledamöterna 

när det gäller kallelser. sammanträden. förberedelser. handläggning m. m. 

I motionen tas vidare upp möjligheterna till undantag frän styrelserepn:

sentation. Det framhålls att det är en brist att de anställda som regel inte 

kan få styrelserepresentation is. k. 50/50-bolag. Enligt motionärerna är det 

inte helt ovanligt att kapitalägarna genom konsortialavtal och bolagsord

ningar bestämmer att olika ägarkategorier skall ha lika antal platser i 

bolagsstyrelser, allt i syfte att undvika styrelserepresentation for de an

ställda. Rätten till styrelserepresentation påverkas ocksä när staten går in 

som hälftenägare i ett privat fön~tag och styrelseplatserna fördelas lika 

mellan de två ägarblocken. Motionärerna anser att nuvarande regler är 

otillfredsställande och att de bör ändras. Motionärerna yrkar att riksdagen 

skall besluta om förstärkning av lagen om styrelserepresentation for de 

anställda i enlighet med vad som sägs i motionen. 

Som framgår av arbetsmarknadsutskottets yttrande över motion 1477 i 

nu aktuella delar undersöker Arbetslivscentrum hur lagstiftningen om sty

relserepresentation utfallit. Inom ramen för ett projekt om småföretag har 

gjorts en specialundersökning av lagens tillämpning i förc:tag med 25-99 

anställda. Resultatet av undersökningen har Arbetslivscentrum publicerat 

år 1979 i en rapport ( 1979: 6) Styrelserepresentation för anställda i företag 

med 25-99 anställda. Av rapporten framgår att det finns e:\tskillig kritik 

mot utfallet av lagstiftningen. Bl. a. har utformningen av informationen till 
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arbetstagarledamöterna genomgående kritiser~ts. Informationen anses 

ofta vara svår alt begripa. 

Vad härefter gäller motionärernas kritik mot de nuvarande möjligheter

na till undantag från styrelserepresentation vill utskottet erinra om att 

reglerna utformats restriktivt. Sålunda gäller bl. <L att beslut om undantag 

skall förenas med villkor om åtgärder som på annat sätt tillgodoser arbets

tagarnas intresse av inflytande och insyn i fråga om företagets verksamhet. 

I likhet med arbetsmarknadsutskottet anser lagutskottet att det inte är 

möjligt att bifalla yrkandet i motionen om att riksdagen nu skall besluta om 

lagändringar. Utskottet förutsätter emellertid att frågan om utformningen 

av lagstiftningen om styrelserepresentation tas upp i samband med den 

översyn av aktiebolagslagcn som enligt vad utskottet ovan framhållit kan 

bli aktuell med hänsyn till utvecklingen på medbestämmanderättens områ

de. Någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av motion 1477 i nu 

aktuella delar är därför inte erforderlig. 

Insyn i kommunala företa,; 

I motion 807 (c) yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag 

som ger rätt till proportionellt val när styrelse för stiftelse. ekonomisk 

förening eller aktiebolag. till vilken kommun eller landsting utser leda

möter. väljer arbetsutskott eller motsvarande beredning. 

Enligt kommunallagen I 1977: 179) skall vid val av kommunal nämnd eller 

styrelse valet förrättas proportionellt om det begärs av tillräckligt många 

ledamöter i fullmäktige. Sådan valförrättning följer reglerna i lagen 

( 1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting. kommunfull

mäktige m. m. Motsvarande ordning gäller då landsting eller kommunfull

mäktige har att utse ledamot eller suppleant i styrelse för aktiebolag. 

ekonomisk förening eller stiftelse. Även vid val av arbetsutskott eller 

beredning inom kommunal nämnd eller styrelse kan valet ske proportio

nellt. 

Syftet med dessa bestämmelser är alt tillförsäkra politiska minoritets

grupper insyn i och inflytande över den kommunala verksamheten. Be

stämmelsen om val av styrelse till vissa privata rättssubjekt har kommit till 

främst för att påverka förhållandena i de kommunala företagen. 

I motionen framhålls att det inte finns någon regel som medger att 

proportionella val kan ske till arbetsutskott eller motsvarande inom styrel

se för stiftelse, ekonomisk förening eller aktiebolag till vilken kommunen 

utser alla eller en del av styrelseledamöterna. Eftersom åtskillig kommunal 

verksamhet bedrivs i form av stiftelser, ekonomiska föreningar och aktie

bolag är det enligt motionärerna viktigt att rätten till proportionellt val. 

som gäller när kommunal nämnd utser exempelvis arbetsutskott, även 

skall gälla inom styrelserna för de kommunala företagen. Att behov av 

lagändring för att skydda minoritetsintressena finns. fortsätter motionärer

na, visas av alt det förekommit att majoriteten i sådana situationer utnytt-
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jat sin rätt att vägra minoriteten en proportionell fördelning av platser i 

sådana arbetsutskott. 

Utskottet vill för sin del framhålla att motioniircrnas önskcm[il ytterst 

berör frågan om möjligheterna till insyn och inflytande i kommunala före

tag. Denna fråga är f. n. föremål för överväganden inom både stiftelse

utredningen Uu 1975: 011 och kommunalforetagskommitten I Kn 1978: 011. 

Stiftelseutredningen som tillkallades ilr 1975 för översyn av lagstiftning

en om stiftelser skall enligt direktiven bl. a. pröva frftgor om det allmiinnas 

insyn i och möjligheter att p~lverka förvaltningen av stiftelser liksom beho

vet av regler om förvaltningen av stiftelser och om förvaltningsorgan. 

Kommunalföretagskommitten har att utreda frilgor om kommunala före

tag m. m. Enligt direktiven skall kommitten bl. a. ta upp frttgor om insyn 

och inflytande i kommunala företag och överväga om den kommunalrätts

liga och associationsrättsliga lagstiftningen bör ändras så att de kommunal

demokratiska kraven när det gäller kommunala företag tillgodoses hiittre 

iin f. n. utan att företagsformen förlorar sin lämplighet från effektivitets

synpunkt. En särskild uppgift för kommitten är vidare att överväga om en 

ny kommunal förctagsform kan skapas som är anpassad till villkoren för 

kommunernas och landstingskommunernas verksamhet. 

Motionen har remissbehandlats tse bilaga 51, varvid Svenska kommun

förbundet och Landstingsförbundct förordat att motionen överliimnas till 

de nämnda utredningarna. SABO har å sin sida förutsatt att utredningarna 

kommer att belysa spörsmälet och föreslå lämpliga åtgärder. Även utskot

tet anser det rimligt att det föndag som framlagts i motionen närmare 

prövas av utredningarna. På grund härav och med hänsyn till vad stiftel

seutredningen och kommunalförctagskommitten själva anfört i sina re

missyttranden över motionen förordar utskottet att motionen jämte utskot

tets betänkande i ärendet överlämnas till de båda utredningarna för beak

tande. 

Också i motion 1477 lsl tas upp en fr[1ga om insyn och inflytande i 

kommunala företag. Enligt motionärerna finns det kommunala aktiebolag. 

vilkas styrelser sätts samman efter politiska styrkeförhiillanden. Motionä

rerna anser att sådana bolag är mindre väl lämpade för personalrepresenta

tion enligt lagen om styrelserepresentation för de anstiillda i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. Enligt motionärerna bör de anstiilldas berättigade 

krav på insyn och inflytande i kommunala företag tillgodoses på annat sätt. 

I motionen, vari framförs också andra önskemål som gäller styrelserepre

sentation för anställda. yrkas att styrclsercprescntationslagstiftningen 

skall förstärkas i enlighet med n.d som anförs i motionen. Dessa övriga 

önskemål har utskottet behandlat i tidigare avsnitt av betänkandet lsc s. 

15-17 samt 43-45). 

Utskottet vill erinra om att kommunalföretagskommitten i samband med 

sina överväganden om en ny förctagsform för kommunala företag också 

skall beakta frågan om de anställda bör beredas rätt till styrelsercprescnta-
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tion eller rätt till inflytande i andra därmed jämförbara former. Med hiinsyn 

härtill och till de övriga uppgifter som flliggcr kommitten framstiir det enligt 

utskottets mening som lämpligt att motionen i den del den avser kommu

nala företag överlämnas till utredningen för beaktande. 

Redovisningsregler för ekonomiska föreningar 

I proposition 144 framläggs som inledningsvis redovisats i detta bctiin

kande vissa förslag till ändringar i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska för

eningar. Nya regler fön:sl{is bl. a. beträffande ekonomiska föreningars 

skyldighet att avge ärsredovisning. Vidare föreslås bestiimmelser om kon

cernredovisning i koncerner med en ekonomisk förening som moderfiire

tag samt om revision. Reglerna stiimmer i princip överens med motsvaran

de regler i aktiebolagslagen. Förslagen föranleder iindringar i lagen 

( 1956: 216) om jordbrukskasserörelscn och vissa andra föreningsriiltsliga 

lagar. 

Enligt utskottets mening innebär förslagen i propositionen en välbehöv

lig modernisering av redovisningsreglcrna för ekonomiska föreningar. En 

ytterligare förtjänst med förslaget är att redovisningsreglcrna bringas i 

överensstämmelse med vad som gäller för aktiebolag samt att koncerner 

med ekonomisk förening som moderföretag nu föresläs bli lagreglerade. 

Utskottet vill också peka på att förslagen fatt ett positivt mottagande under 

remissbehandlingen. Med hiinvisning till det anförda anser utskottet att 

förslagen i propositionen bör genomföras. Vissa smiirre justeringar av 

lagförslagen bör dock göras. 

I 46 ~ föreningslagen återfinns vissa regler om vem som kan utses till 

revisor och om jäv för revisorer. Av stadgandet framgf1r hl. a. att revisor 

skall vara myndig. Paragrafen föreslås iindrad i propositionen. I förhållan

de till gällande rätt innebär ändringen i sak att revisorn inte heller får vara i 

konkurs. Enligt 47 * skall länsstyrelsen i vissa fall förordna revisorer i 

ekonomiska föreningar. Detta gäller bl. a. om den av föreningen utsedde 

revisorn är omyndig. I lagrummet nämns intet om att sådant förordnande 

skall meddelas även när revisorn är i konkurs. I propositionen föreslås 

ingen ändring av lagrummet i detta avseende men diiremot vissa andra 

ändringar som anges (s. 68) utgöra en konsekvens av de nya bestämmelser

na i 46 *· Vidare anförs att bestämmelserna i 47 ~i huvudsak motsvarar 10 

kap. 6 § ABL angående länsstyrelsens utseende av revisorer i aktiebolag. 

Enligt utskottets mening bör i konsekvens med vad som gäller enligt 46 * 
föreningslagen och ABL länsstyrelse förordna revisor i ekonomisk för

ening. då föreningens revisor är i konkurs. Utskottet förordar att 47 * 
andra stycket ändras på angivet sätt. 

En motsvarande ändring bör göras i 71 ~förslaget till lag om iindring i 

lagen om jordbrukskasserörelsen. 

I anslutning till det anförda vill utskottet även ta upp en annan friiga om 
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revisors behörighet. Fr. o. m. den l juli i <tr kan enligt konkurslagen nä

ringsförbud under vissa förutsiittningar meddelas konkursgiildeniir som iir 

näringsidkare och som handlat otillbörligt. Ar giildeniircn aktiebolag eller 

liknande juridisk person kan näringsförbud meddelas stiillföretriidare för 

den juridiska personen. Niiringstörbudet medför att vederbörande inte Eir 

driva bokföringspliktig rörelse under den tid förbudet giiller. Inte heller får 

han vara stiillföretriidare för aktiebolag. ekonomisk förening. handelsbolag 

eller vissa andra juridiska personer. 

Som framgår av det anförda inncbiir ett niiringsförhud i princip inte 

något hinder för den som förbudet avser att fungera som revisor i exempel

vis ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Endast om vederbörande 

mera yrkesmässigt ägnar sig ät revisionsverksamhet och diirför iir bokfö

ringsskyldig är han förhindrad att i1ta sig rcvisiLrnsuppdrag. Utskottet vill 

också peka på att varken enligt /\BL eller förcningslagen har liinssiyrelse 

någon möjlighet att ingripa med stöd av de ovan redovisade bcshimmclser

na. om en person med näringsförbud utsetts till revisor. Som utskottet i 

andra sammanhang framhållit rnt1stc höga krav stiillas på förctagsrcvi

sionen. Med hänsyn härtill framstår det som mindre tillfredsstiillandc att 

revisorsuppdrag skall kunna fullgöras av personer med niiringsförbud. 

Skäl finns således for att lagstiftningen bör iindras. Enligt utskollets me

ning saknas emellertid i förevarande lagstiftningsiirende tillräckligt under

lag för ett slutligt ställningstagande i frågan. Utskottet anser att spörsmålet 

lämpligen bör övervägas närmare i samband med den vidare beredning av 

frågan om revisorernas kompetens som enligt vad utskottet tidigare anfört 

skall komma till ständ. Något initiativ frän riksdagens sida är inte .:rforder

ligt. 

I tidigare avsnitt har utskollet förordat att de i proposition 143 framlagda 

lagförslagen inte skall träda i krart förriin den I juli 1981. Med hiinsyn till 

det samband som råder mellan dessa lagförslag och t"iirslagen i proposition 

144 bör även ikraf"tlrädandetidpunkten för iindringarna i den förenings

rättsliga lagstiftningen senarcHlggas. Ställningstagandet föranleder all vis

sa ändringar måste göras i övergångsbestämmelserna. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. beträffande ars/ag på fl/"Of)(}.1·itio11 197Cii80: 143 

att riksdagen a\'.Slår motion 1979i81l: 202h. 

2. beträffande handclsholagsdi:fi11itio11e11 

att riksdagen med anledning av motion 1979/80: 2030 antar det i 

proposition 1979/80: 143 framlagda förslaget till lag om handels

bolag och enkla bolag siivitt avser I kap. I * med den lindringen 
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att lagrummet erhåller i bilaga 7 som Utskottet.i· j'iirslag beteck

nade lydelse. 
3. beträffande handels ho/ag som företag.1:fimn för större .fi"iretag 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 2025 yrkande 3. 

4. beträffande styrelserepresentation fiir anställda i handelsbolag 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 1477 i denna del och motion 

1979/80: 2025 yrkande 4, 

5. beträffandepirs/aget till lwndelsholag och enkla ho/ag i ö1.,-igt 

att riksdagen antar förslaget till lag om handelsbolag och enkla 

bolag i den mån det ej omfattas av vad utskottet hemställt under 

2 med den ändringen att ikraftträdandetidpunkten bestäms till 

den I juli 1981. 
6. beträffande skyldighet att al'ge årsredorisning 

att riksdagen med avslag på motion 1979/80: 2025 yrkande I i 

denna del antar det i proposition 1979/80: 143 framlagda förslaget 

till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag såvitt avser 2 kap. 

I§. 
7. beträffande offentliggörande m· ärsredm·isning 

att riksdagen med avslag på motion 1979/80: 2025 yrkande I i 

denna del antar 2 kap. 3 § förslaget till lag om årsredovisning 

m. m. i vissa företag, 

8. beträffande koncernredm·i.rning 

att riksdagen med avslag på motion 1979/80: 2025 yrkande I i 

denna del antar 3 kap. I § förslaget till lag om årsredovisning 

m. m. i vissa företag. 

9. beträffande sidoordnade koncerner 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 2025 yrkande 5 b. 

IO. beträffande övergångsbestämmelserna i ji:irslaget till /af< om års

redol'isning m. m. i vissa .företag 

att riksdagen antar övergångsbestämmelserna i förslaget till lag 

om årsredovisning m. m. i vissa företag med den ändringen att 

övergångsbestämmelserna erhåller i bilaga 7 som Utskottets .for

s/ag betecknade lydelse. 
11. beträffande koncernheweppet 

att riksdagen antar dels det i proposition 1979/80: 143 framlagda 

förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 13851 såvitt 

avser I kap. 2 §.dels det i samma proposition framlagda förslaget 

till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag såvitt avser I kap. 

I§ dels ock det i proposition 1979/80: 144 framlagda förslaget till 

lag om ändring i lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar 

såvitt avser l a §. 

12. beträffande fiirslaget till lag om ärsredm·i.rning m. m. i l'i.ua 

företa!{ i ii1·rigt 

att riksdagen antar förslaget till lag om årsredovisning m. m. i 

4 Riksda1:cn 19/W/8/. 8 sam/. Nr 4 
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vissa företag i den mån det ej omfattas av vad utskottet hemställt 

under 6-8, 10 och 11. 

13. beträffande utredning 0111 .f("irett1gsrcl'isioncn 

att riksdagen avslär motion 1979/80: 2025 yrkande 5 c. 

14. betriiffande rel'isors kompetens 

att riksdagen del.~ antar I 0 kap. 3 * förslaget till lag om ändring i 

aktiebolagslagen. dels med anledning av motion 1979/80: 2025 

yrkande 2 i denna del som sin mening ger regeringen till känna 

vad utskottet anfört angående införande av krav på kvalificerad 

revisor i alla aktiebolag. 

15. beträffande kon1111erskollcgicts tillsyn c"i1·cr.f("irctt1gsreri.wra 

att riksdagen a vsl[1r motion 1979/80: 2025 yrkande 5 d. 

lfl. beträffande hytc arjirma 111.111. 

att riksdagen med avslag på motion 1979/80: 2025 yrkande 2 i 

denna del antar 9 kap. 14 *förslaget till lag om iindring i aktiebo

lagslagen. 

17. bt:träffande ikra.fitriidam/ctidpunkten fi"ir iindringama i 11/.:tieho

lagslagen 

att riksdagen antar I. övergångsbestämmelserna till förslaget till 

lag om ändring i aktiebolagslagen med den ändringen att ikraft

trädandetidpunkten bestäms till den I juli 1981. 

18. beträffande 50150-holagen i lagstUi ningcn om styrelserepresen

tation .for anställda 

att riksdagen med avslag på motion 1979/80: 2025 yrkande 2 i 

denna del antar 1frl.1· 3. övergångsbestämmelserna till förslaget 

till lag om ändring i akticbolagslagen. dels det i proposition 1979/ 

80: 144 framlagda förslaget till lag om lindring i lagen ( 1976: 351) 

om styrelserepresentation för de anstiillda i aktiebulag och eko

nomiska föreningar med den ändringen att ikrafttriidanuetid

punkten bestäms till den I juli 1981. 

19. beträffande 50150-holagcn i lagen ( 1974: /2) om anstiillnings

skydd m.fl. lugar 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad ut

skottet anfört om översyn av koncernbegreppet inom arbetsrät

ten, 

20. beträffande förslaget till lag om iindring i aktieholagslaRen i 

övrigt 

att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen 

i den mån det inte omfattas av vad utskottet hemställt under 11, 

14 och 16-18, 

21. beträffande siirskild holag.1:fimn .fi'ir mindre fiiretag 

att riksdagen avslär motion 1979/80: 156 i denna del och motion 

1979/80: 2016. 

22. beträffande hiijning av griinsen Ji"ir aktiekapitall'I 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 2025 yrkande 5 e, 
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23. beträffande ii1·ers.1·11 m· aktieholagslagen i sxftc att stiirka de 

llfl s tiill d 11 s ittflY ta 11d1' 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 156 i denna del och motion 

1979/80: 2025 yrkande 5 a. 

24. beträffande ö1·ersy11 ar aktieholags/agcn i andrn m-.1·eemle11 

att riksdagen avslår motion 1979/80: I 56 i den mån den inte 

omfattas av vad utskottet hemställt under 21 och 23. 

25. beträffande tillii111p11i11gc11 m· /agstifi11i11gen 0111 styrelserepresen

tation .fi"ir anstiillda, 

att riksdagen avslår motion 1979/80: 1477 i denna del. 

26. beträffande insyn i ko111111111111/11 fi'irctag 

att riksdagen hos regeringen begiir dels att motion 1979/80: 807 

jämte utskottets betänkande i denna del överlämnas till stiftel

seutredningen och kommunalföretagskommittcn. dels alt motion 

1979/80: 1477 i denna del jämte utskottets betänkande i motsva

rande del överlämnas till kommunalföretagskommittcn. 

27. beträffande fi'ireningslagen 

att riksdagen antar dels 47 * förslaget till lag om ändring i lagen 

om ekonomiska föreningar samt övergängsbcstämmelserna till 

lagförslaget med de ändringarna att lagrummet och bestämmel

serna erhåller i bilaga 7 som Utskottets _fi'irslag betecknade ly

delser. dels lagförslaget i övrigt i den mån det inte omfattas av 

vad utskottet hemstiillt under 11. 

28. beträffande jordhmksk11sscriire/.1·e11 

att riksdagen antar det i proposition 1979/80: 144 framlagda för

slaget till lag om iindring i lagen ( 1956: 216) om jordhrukskasse

rörclsen med de ändringarna att 71 ~ samt överpl.ngshestiimmel

serna erhåller i bilaga 7 som Utskottet.i· .fi"irslag betecknade ly

delser. 

29. beträffande övriga /agJiJrslag 

att riksdagen antar de i proposition 1979/80: 144 framlagda försla

gen till lag om ändring i hostadsrättslagen ( 1971: 479). lag om 

ändring i lagen ( 1972: 262l om understödsföreningar. lag om iind

ring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring samt lag om 

ändring i lagen (1975: 417) om sambruksföreningar med de änd

ringarna att övergångsbestämmelserna till lagförslagen erhåller i 

bilaga 7 som Uts/.:ottetsj('irslag betecknade lydelser. 

Stockholm den 13 november 1980 

På lagutskottets vägnar 

LENNART ANDERSSON 
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Niirl'(l/"ll!lde: Lennart Andersson (s), Bernt Ekinge (fp). Ivan Svanström 
(l:), Stig Olsson (s). Elvy Nilsson Is). Joakim Ollen (m). Arne Andersson i 
Gamleby (s). Martin Olsson (c). Ingemar Konradsson (s). Owe Andrcas
son (s), Marianne Karlsson le). Bengt Silfverstrand (s). Margot Håkansson 
(fp), Margareta Gard (mJ och Göran Allmcr (m). 

Reservationer 

Lennart Andersson, Stig Olsson, Elvy Nilsson. Arne Andersson i Gam

leby, Ingemar Konradsson. Owe Andrcasson och Bengt Silfverstrand 

(samtligas) har avgivit följande reservationer. 

I. Handelsbolag som förctagsform för större företag ( mom. ) ) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 18 som börjar med "Utskot

tet ko·nstaterar" och slutar med "inte er1'orderligt" hort ha följande ly

delse: 

Utskottet har redan i föregående avsnitt anslutit sig till motionärernas 

ståndpunkt att handelsbolaget är en tveksam form för företagsamhet i 

större skala. Samma nackdelar s'Jm iir förenade med handelsbolagsformen 

gäller. såsom motionärerna påpekat, även i fråga om näringsverksamhet 

som drivs av enskild niiringsidknrc. Utskottet kan därför dela motionärer

nas uppfattning att handelsbolag och enskild näringsidkare inte bör tillåtas 

att driva näringsverksamhel med lkr iin 24 anställda. 

Med hänsyn till det anförda och dit syftet med motionen härigenom 

tillgodosetts förordar utskottet aH riksdagen med anledning av motionsyr

kandet i princip beslutar förbjuda att niiringsverksamhet drivs med fler iin 

24 anställda i handelsbolag eller av enskilda näringsidkare. Riksdagen hör i 

anslutning därtill hemställa hos regeringen om förslag till lag>tiftning i 

överensstämmelse med principb,~slutet. Som motionärerna framh{11lit bör 

lagförslaget föregfis av närmare överväganden om dispensmöjligheter och 

om skälig övergångstid. 

dels att utskottets hemställan under moment 3 hort ha följande lydelse: 

3. beträffande lwndelsholag som .fi'irctag.1fim11.f('ir stiirre .fi'irctag 

att riksdagen med anledning av motion I 979i80: 2025 yrkande 3 i 

princip beslutar att handelsbolag och enskild näringsidkare inte 

får driva näringsvc:rksamhet med ller än 24 anställda och begär 

all regeringen lägger fram förslag härom i överensstiimmelse 

med vad utskottet anföct. 
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2. Styrelserepresentation för anställda i handelsbolag (mom. 4) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 17 som börjar med "Lag

utskottet kan" och slutar med "(yrkande 4)" bort ha följande lydelse: 

Lagutskottet kan för sin del ansluta sig till vad arbetsmarknadsutskottd 

anfört i sitt yttrande, att den naturliga utgångspunkten vid bedömandet av 

förevarande problem bör vara att de anställdas möjligheter till insyn och 

inflytande i företagen inte skall vara beroende av företagsform samt att 

detta talar för att man inför någon form av inflytande i ledningen för 

handelsbolag med minst 25 anställda. De invändningar som redovisats i 

proposition 143 mot att införa styrelse i handelsbolag är emellertid sakligt 

övertygande. Utskottet anser däiför att det inte bör införas regler om 

obligatorisk styrelse i större handelsbolag. 

I detta sammanhang förtjänar emellertid att påpekas att handelsbolaget 

är, såsom bl. a. lagrådet anfört. både med avseende på borgenärsskyddet 

och i arbetsrättsligt hänseende en mindre lämplig form för företagsamhet i 

större skala. Riksdagen bör därför. på sätt förordas i motion 2025. nu 

besluta om att i princip begränsa rätten att använda handelsbolagsformen 

vid företagsamhet i större skala. Utskottet återkommer niirmare till denna 

fråga i det följande avsnittet. 

Som framhålls i motion 2025 finns det redan i vissa större handelsbolag 

styrelser eller direktioner. Det är enligt utskottets mening angeläget att de 

anställda blir representerade i dessa organ. Riksdagen bör därför i enlighet 

med vad som föreslås i motionen hos regeringen hemställa att regeringen 

våren 1981 lägger fram förslag till lagändringar som möjliggör för de an

ställda i sådana större handelsbolag att - övergångsvis till dess handelsbo

lagsformen slutligt förbjuds vid större rörelser - få ett inflytande som 

motsvarar det inflytande som de anställda har i aktiebolag och ekonomiska 

föreningar. 

Utskottet tillstyrker således bifall till motion 2025 (yrkande 4l. Genom 

utskottets förslag får syftet med motion 1477 i denna del anses ha blivit 
tillgodosett. 

dels att utskottets hemställan under moment 4 bort ha föUande lydelse: 

4. beträffande styrelserepresentarion för anställda i lwndelsholag 

att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 2025 yrkande 4 och 

med anledning av motion 1979/80: 1477 i denna del hemställer 

hos regeringen att riksdagen under våren 1981 föreläggs förslag 

till lagstiftning om representation för de anställda i vissa handels

bolags styrelser eller direktioner i enlighet med vad utskottet 

anfört, 
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3. Skyldighet att avge årsredovisniing !mom. 6) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 22 som börjar med "'Vid 

bestämningen" och slutar med "motsvarande del"' bort ha följande ly

delse: 

Enligt utskottets mening skulk en offentlig {1rsredovisning vara iignad 

att fylla ut något av den '"informationslucka"' som uppkommer särskilt i 

dessa fall. Utskottet kan inte finna att en skyldighet att lämna arsredovis

ning skulle medföra nägot niimnviirt besvär för företagaren. I allmänhet 

torde den redovisningsskyldige kunna låta årsredovisningens bokslutsdcl 

sammanfalla med årsbokslutet. Utskottet vill ocksä framhålla att tillfreds

stiillande regler om offentlig redovisning skapats genom bokföringslagen. 

Dessa regler iir liitta att tillämpa även för de mindre företagen. Det har 

gjorts gällande i propositionen att tillgången pä kvalificerade revisorer 

skulle vara för liten för att en ordning av den innebörd som föreslås i 

motionen skulle bli effektiv. Detta kan enligt utskottets uppfattning visser

ligen vara sant i dagens situation. Vissa undersökningar lH.:h uttalanden i 

ärendet från bl. a. revisorsorgani~.ationernas sida synes dock ge vid handen 

att antalet kvalificerade revison:-r i framtiden kommer att öka avsevärt. 

Det finns alltså anledning tro att antalet revisorer pä sikt kommer att vara 

tillräckligt för att den önskvärda dfcktiviteten skall uppnås. 

Enligt utskottets uppfattning bör alltså alla de årshokslutsskyldiga före

tag som omfattas av <lrsredovisningslagcn avge årsredovisning. De i lagför

slaget under 2 kap. I ~ första stycket punkterna 1-3 upptagna villkoren J"ör 

årsredovisningsskyldighet bör följaktligen utgå. Vad utskottet anfört inne

bär att utskottet tillstyrker motion 1979/80: 2025 i aktuell del. 

dels att utskottets hemställan under moment 6 bort ha följande lydelse: 

6. beträffande skvldigliet .111 a1·gc tlrsrcdol'i.rning 

att riksdagen med anledning av motion 1979/80: 2025 yrkade 1 

denna del antar det i proposition 1979180: 143 framlagda förslaget 

till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag såvitt avser 2 kap. 

I ~ med den ändringen att lagrummet erhåller i bilaga 8 som 

Reserrnnternas .fbrslag betecknade lydelse. 

4. Koncernredovisning (mom. 8) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 24 som börjar med "Som 

motionärerna·· och slutar med "motsvarande del" bort ha följande ly

delse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att en koncerns verksamhet 
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kan vara betydande iiven om antalet anställda är litet. Lika väl som niir det 

giiller större korn:erner har de anstiillda och andra intressenter ett bcriitti

gat intresse till insyn i de smil koncernernas verksamhet. Enligt i proposi

tionen redovisade uppgifter ts. 67) är antalet registrerade koncerner med 

handelsbolag som moderbolag utomordentligt litet. Det kan följaktligen 

inte göras gällande att en skyldighet att avge koncernredovisning som 

helhet skulle bli siirskilt betungande för företagarna. S:idan skyldighet biir 

följaktligen införas för alla koncerner som avses i {trsredovisningslagen. 

oavsett koncernens storlek. Pil grundval av det anförda tillstyrker utskot

tet motion 2025 i denna del. 

dels att utskottets hemställan under moment 8 bort ha följande lydel~e: 

8. beträffande ko11ccrnredoris11i11g 

att riksdagen med anledning av motion 1979/80: 2025 yrkande I i 

denna del antar 3 kap. I * förslaget till lag om årsredovisning 

m. m. i vissa företag med den iindringen att lagrummet erhäller i 

bilaga 8 som Rescrrn11tern11s .f("irs/11g betecknade lydelse. 

5. Sidoordnade koncerner !mom. 9) 

Reservanterna anser 

dels att.den del av utskottets yttrande pä s. 25 som bö~iar med ··utskot

tet kan"" och slutar med "motion 2025" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det kan innebära betydan

de svilrigheter att få överblick över och insyn i de sidoordnade koncerner

nas verksamhet. Redovisningsreglerna för dessa koncerner hör enligt ut

skollets mening därför utvecklas på ett sädant siitt att de ökade 

informationskraven kan tillgodoses. Som anförts bl. a. av bokföringsniimn

den torde kuncernredovisningen i sidoordnade koncerner medföra en del 

redovisningstekniska prohlem utöver dem som normalt iir förknippade 

med koncernredovisning i koncerner med aktiebolag som moderbolag. I 

bokföringsnämndens remissvar har flera exempel lämnats p{1 sädana pro

blem. Bestämmelse om koneernredovisning i de sidoordnade koncernerna 

bör enligt utskottets mening med hänsyn hiirtill inte införas omedelbart. 

Hithörande frågor bör först utredas i lämpligt sammanhang. Ett tillkiinna

givande av denna innebörd bör göras av riksdagen. Utskottet tillstyrker 

med det anförda motion 2025. yrkande 5 h. 

dels att utskottets hemställan under moment 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffande sidoord1111de koncerner 

att riksdagen med hifall till motion 1979/80: 2025 yrkande 5 b som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

utredning angående koncernredovisning i sidoordnade kon

cerner. 
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6. Utredning om företagsrnisionen ( 1110111. 13) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 34 som bör:jar 111e<l ··som 

utskottet .. och slutar med .. motion 2025" hort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar härvid att förslagen i propositionen endast berör 

några få av <le många problem som i dag föreligger på företagsrcvisionens 

område. Den grundläggande svagheten i systemet med företagsrcvision 

ligger i det siitt varpå revisorer ut~.cs och entledigas i ett företag. Så liinge 

dessa l"unktioner fullgörs av företagets egna och inte av från företaget 

fristäende organ kan risker för missbruk av revisorns ställning och för 

otillbörliga påtryckningar på revisorn från företagets sida inte uteslutas. 

Riskerna är siirskilt framtriidan<le i fåmansbolagen. alltså i den grupp av 

företag där ekonomisk brottslighet kan antas vara vanligast. 

Viktiga frågor om hur en revisor skall utses berörs inte i propositionen. 

Visserligen har <len arbetsgrupp inom BRÅ som ligger bakom BRÅ:s 

promemorior om revisorer inte funnit några klara belägg för att revisorer 

sjiilva deltagit i ekonomisk brottslighet eller att <len nuvarande ordningen 

för tillsättande av revisorer inneburit några allvarliga nackdelar när det 

gäller revisors möjlighet att opartiskt granska företagen. Detta konstate

rande motsägs emellertid i flera av de remissvar som avgivits med anled

ning av promemorian. Kommerskollcgium framhf1ller t. ex. att ABL:s 

regler om revisors jäv mer eller mindre regelmässigt överträds i de mindre 

företagen. 

I kampen mot den ckonom;ska brottsligheten bör enligt utskottets me

ning alla tillgiingliga möjligheter utnyttjas. Utskottet anser att en genomgri

pande översyn av företagsrcvisioncn skulle kunna bli av stor betydelse för 

strävandena att komma åt denna typ av brottslighet. En utredning om 

företagsrevisionen bör således ske. Den bör ges den inriktning som anges i 

motion 2025. Det primära bör alltså vara att skapa en självständigare och 

fran olika partsintresscn mera oberoende ställning för revisorn. Utredning

en bör sfdedes överväga om inte revisor i fortsättningen bör utses av ett 

från företaget fristående organ. Andra frågor som bör övervägas är utbild

ningen av revisorer. förutsättningarna för en långtgående upplysningsplikt 

gentemot <let allmänna samt spörsmål om revisionens inriktning. innehåll 

och omfattning. Va<l utskottet anfört bör riksdagen me<l bifall till motion 

2025 som sin mening ge regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under moment 13 bort ha följande lydelse: 

13. beträffande lit redning om förctagsrerisionen 

att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 2025 yrkande 5 c som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

översyn av företagsrcvisionen. 
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7. Revisors kompetens (mom. i4) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "'Enligt 

utskottets" och slutar med "tili kånna" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är Vissetligen det tillgängliga underlaget för en 

bedömning av tillgången på kvailficerade revisorer något osäkert. men 

dock tillräckligt tillförlitligt för att Utskottet skall kunna dra slutsatsen att 

krav på kvalificerad revisor bör ktirttta ställas på alla aktiebolag som startas 

efter den I januari 1982. Utskottet hyser inte heller någon tvekan om att 

antalet kvalificerade revisorer deh I januari 1985 bör vai·a så stort att 

motsvarande krav från och med den tidpunkten bör kunna ställas på alla 

aktiebolag. Utskottet tillstyrker således motion 2025 i denna del. De nya 

reglerna om kvalificerad revision bör tas in i en särskild läg som träder i 

kraft den I januari 1982. För boiag som registrerats före ikraftträdandet bör 

gälla en övergångstid på 3 år. 

dels att utskottets hemställän tihder moment 14 bort ha följande lydelse: 

14. beträffande revisors kompetens att riksdagen dels antar 10 kap. 

3 § förslaget till lag öin ändring i aktiebolagslagen. dels med 

anledning av motion 1979/80: 2025 yrkande 2 i denna del antar 

det i bilaga 8 framlagda, som Reserwmtcrnasfijrslag bete1:knade 

förslaget till lag orh andring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

8. Kommerskollegiets tillsyn over föret.agsrevisorer ( mom. 15) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 37 med "'Lagut

skottet vill" och slutar på s. 38 med "av utskottet" bort ha följande 

lydelse: 

Enligt lagutskottets mening måste det betecknas som angeläget att kom

merskollegium erhåller erforderliga resurser för den nödvändiga tillsynen 

över revisorernas verksamhet. Av kollegiets anslagsframställning för bud

getåret 1981/82 framgår att kollegiet måste eftersätta såvHI tillsynsverk

samheten som utvecklings- och utrcdningsarbetet {s. 70). Denna utveck

ling är otillfredsställande mot bakgrund av de ökade krav på en effektiv 

revisionsverksamhet som den nu aktuella reformen medför. Enligt utskot

tets mening bör därför regeringen snarast framlägga förslag till riksdagen 

om hur förutsättningarna för kollegiets tillsynsverksamhet kan förbättras. 

Vad utskottet nu anfört bör riksdagen ge regeringen till känna. Motion 

2025 tillstyrks följaktligen av utskottet i denna del. 

dels att utskottets hemställan under moment 15 bort ha följande lydelse: 

15. beträffande kommerskollegiets tillsyn ö1·erfdretagsre1·i.rnrer 

att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 2025 yrkande 5 d som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

kommerskollegiets tillsyn över företagsrevisorer, 
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9. Byte a\' firma m. m. (mom. 16) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottet~. yttrande på s. 39 som börjar med "I 
enlighet'' och slutar med "2 delvis·· bort ha följande lydelse: 

I enlighet med det anförda tillsi:yrker utskottet att den föreslagna under

rättelseplikten införs. Vad hiirefter gäller motionärernas önskemäl om att 

underrättelseplikten skall omfatta ocksä skälen för beslutet och att uppgif

terna skall bestyrkas av revisorn vill utskottet framhälla att en sådan 

utvidgning framstår som angelägen främst med hänsyn till länsstyrelsens 

ansvar för sysselsättningen inom liinet och andra mera allmänna uppgifter. 

Om liinsstyrelsen sålunda får kiinnedom om att ett bolag exempelvis räka! i 

svårigheter och därför önskar llyi:ta från en ort har liinsstyrelsen möjlighet 

att på ett tidigt stadium gå in med stödåtgiirder och diirigenom kanske 

avvärja negativa konsekvenser för sysselsättningen. Även i andra avseen

den kan enligt utskottets mening motionsförslaget rn positiva effekter. 

Utskottet vill m:kså peka på att det ur kontrollsynpunkt framstår som 

väsentligt att ett bolag för länsstyrelsen redovisar skälen för ett lirmabyte 

eller en ändring av den ort där styrelsen skall ha sitt säte. Utskottet 

tillstyrker således bifall till motion 2025. yrkande 2 delvis. 

dels att utskottets hemsWllan under moment 16 bort ha följande lydelse: 

16. beträffande hy te 111· firma m. 111. 

att riksdagen med anledning av motion I 979i80: 2025 yrkande 2 i 

denna del antar 9 kap. 14 ~ förslaget till lag om ändring i aktiebo

lagslagen med den iindringen att lagrummet erhåller i bilaga 8 

som Resen·amcnws fi>rs/og betecknade lydelse. 

10. 50/50-holagcn lagstiftningen om styrelserepresentation för anställda 

(mom. 18) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande pä s. 30 som börjar med ··vad 

först" och slutar med "2 delvis" bort ha följande lydelse. 

Vad först gäller fri\gan om ändringen av koncernbegreppet i AHL bör fil 
påverka LSA vill utskottet i likhet med vad som hiivdats av minoriteten 

inom bolagskommittcn framhiilla att det pä goda grunder kan göras gällan

de att koncernbegreppet enligt LSA har den innebörden att kLmcernförhål

lande föreligger mellan ägarföretagen och ett 50/50-bolag. Med hänsyn 

härtill innebär förslaget i proposi1 ionen en begränsning av tilltlmpningsom

rädet för LSA och diirmed en rörs~lmring sett från arbetstagarnas syn

punkter. 

Utskottet vill utöver det framförda framhillla att starka sk~il talar för att 

50/50-bolagen bör omfattas av koncernbegreppet enligt LSA. Departe-
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mentschefcns uppfattning att det iir ologiskt alt styrelserepresentationsla

gen skall gälla 50/50-bolagen kan utskoltet inte dela. 

Selt från arbetstagarnas synpunkt motiverar den samhörighet eller 

intressegemenskap som finns mellan de olika företagen i 50/50-bolagsfallen 

att 50/50-bolagets anställda medräknas vid avgörandet om riill till styrelse

representation skall finnas i ägarföretagen. Enligt utskoltets mening före

ligger det i realiteten ingen skillnad mellan det förh~illandet att ett bolag ägs 

av bara ett företag och det att bolaget iigs av flera. I båda fallen gör sig 

nämligen de skiil som ligger bakom LSA lika starkt giillande. Som framhål

lits av de socialdemokratiska ledamöterna i en avvikande mening till ar

betsmarknadsutskottets yttrande över propositionen och motionen hand

lar frågan ytterst om att de anställda i 50/50-bolagen skall fft möjlighet till 

inflytande på och information om vad som sker i de sammanhang. där de 

avgörande besluten för dessa bolag fattas. 

Mot den av motionärerna förordade ordningen kan i och för sig inviindas 

att den kan leda till konflikter mellan ä ena sidan de i iigarförelagen 

anställdas intressen och å andra sidan 50/50-holagets anställdas intresse. 

Enligt utskottets mening torde farhågorna för sådana konflikter vara över

drivna. I den mån det över huvud taget i praktiken förekommer fall 1.hir 

konflikter kan Hinkas uppkomma torde det kunna förviintas att de fackliga 

organisationerna löser problemen med hiinsynstagande till de olika perso

nalgruppernas beriittigade intressen. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet motion 2025 yrkande 2 i 

förevarande del. Lagtekniskt bör fri'lgan lösas sä att hiinvisningen i 3 * LSA 

till bestämmelserna i I kap. 2 * ABL lindras till att avse bestämmelserna i I 

kap. 2 * ABL i deras lydelse före den I januari 1981 om de fortfarande 

gällt. Motsvarande ändring bör ske i lagen om styrelserepresentation för de 

anställda i bankinstitut och försäkringsbolag. Vidare hör såvitt giiller sty

relserepresentation i ekonomiska föreningar som äger 50/50-holag nuva

rande regler i LSA behållas oföriindrade. Det i proposition 144 framlagda 

förslaget att i 3 ~ LSA skall intas en hänvisning till I a * föreningslagen bör 

således avslås. Slutligen bör den siirskilda övergängshcstiimmelsen i för

slaget till ändring i ABL om styrelserepresentation utgf1, eftersom den 

saknar praktisk betydelse. 

dels att utskottets hemställan under moment 18 bort ha följande lydelse. 

18. beträffande 50150-holaf<{ell i lagst(fi11i11ge11 om styrcl.1·l'repn'.1·rn

tation .for anstiillda 

att riksdagen med anledning av motion 1979/80: 2025 yrkande 2 i 

denna del dels antar det i proposition 1979/80: 144 framlagda 

förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976: 351 l om styrelserepre

sentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar 

med de ändringarna att 3 ~erhåller i bilaga 8 som lfr.l"<'n·1111ternas 

.fi'irslag betecknade lydelse och att ikrafttriidandetidpunkten he

stäms till den I juli 1981. dels antar i bilaga 8 som Rese1Ta111crnas 
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fi'irslag betecknade förslag till lag om ändring i lagen ( 1976: 355) 

om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och 

försäkringsbolag, dels ock avslår proposition 1979/80: 143 såvitt 

avser 3. övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om änd

ring i aktiebolagslagen och beslutar att 4. och 5. förslaget till 

övergångsbestämmelser till lagförslaget skall betecknas 3. och 4. 

Il. Höjning av gränsen för aktiekapitalet (inom. 22) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 43 som börjar med .. Utskot

tet övergår" och slutar med "inte erforderlig" bort ha följande lydelse: 

Utskottet övergår härefter till önskemälet i motion 2025 om en höjning 

av den undre gränsen för aktiekapitalet. Som framhålls av motionärerna 

har onekligen penningvärdeförsärnringen medfört att den år 1973 satta 

gränsen för aktiekapitalet. 50000 kr.. i dag ter sig för låg. Utskottet vill 

erinra om att syftet med bestämmelsen om aktiekapitalet främst är att ge 

trygghet för att bolaget uppfyller vissa förpliktelser mot de anstiillda och 

det allmänna liksom mot andra borgenärer. Enligt utskottets mening talar 

starka skäl för att en höjning av aktiekapitalet bör komma till stäm!. Som 

påpekas i motionen har emellertid denna fråga anknytning till andra aktie

bolagsrättsliga spörsmål. Frågan bör därför övervägas i samband med den 

översyn av aktiebolagslagen som utskottet tidigare förordat och nedan 

kommer att förorda. Vad utskottet sålunda anfört med anledning av mo

tion 2025 yrkande 5 e bör ges regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under moment 22 bort ha följande lydelse: 

22. beträffande höjninR m· gränsen .får aktiekapitalet att riksdagen 

med bifall till motion 1979/80: 2025 yrkande 5 e som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört om höjning av 

gränsen för aktiekapital~:!. 

12. Översyn a\' aktiebolagslagen i syfte att stärka de anställdas innytandc 

(mom. 23) 

Reservanterna anser 

de/.1· att den del av utskottets yttrande på s. 43 som bö1jar med "Som 

framhålls" och slutar med '"riksdagens sida" bort ha följande lydelse: 

Vad härefter gäller önskemålet i motion 2025 om en översyn av aktiebo

lagslagen vill utskottet erinra om vad som uttalades i prop. 1975: 103 med 

förslag till ny aktiebolagslag nämligen att tiden då inte var mogen för en 

mera genomgripande översyn av ABL med hänsyn till den pågående 

utvecklingen på det företagsdemokratiska området. Som framhålls i motio

nen har utvecklingen på bl. a. medbestämmanderättens område helt av

stannat sedan 1976. Exempelvis har ännu inte ett enda centralt medbe-
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stämmandeavtal kommit till stånd för den mycket sNra del av den privata 

arbetsmarknadssektorn som omfattas av Svenska arpe\sgivareförcningens 

avtalsområde. Med hänsyn härtill och då varken regeringen eller Arhctsgi

vareföreningen kan förväntas ändra sin inställning ti!I företagsdemokra

tiska strävanden anser utskottet att aktiebolagens organisation och arbets

former nu bör ses över. Översynen skall syfta till <\!l vidga de anställdas 

inflytande. Översynen bör vidare omfatta en ändrad reglering av förhållan

det mellan aktiebolagsrätten och medbestämmand€;la!?;en samt löntagarnas 

inflytande vid överlåtelse av större aktieposter i ett företag. Utskottet 

tillstyrker således bifall till motion 2025 i aktuell gel. Ställningstagandet 

innebär att önskemålet i motion 156 om anpassning av aktiebolagslagen till 

medbestämmanderätten i viss mån tillgodoses. 

I fråga om övriga önskemål i motion 156 vill ptskottet erinra om att 

spörsmålet angående revisorernas ställning behandl~lls i tidigare avsnitt. I 

återstående delar avstyrks motionen. 

dels att utskottets hemställan under moment ~3 bOr\ ha foljande lydelse: 

23. beträffande översyn m· aktieholags/!q:e11 i s_\jie att stiirka de 

anställda.i· inflytande 

att riksdagen med bifall till motion 1979/80: 2025 yrkange 5 a och 

med anledning av motion 1979/80: 156 i denrn1 del som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört orn övernyn av 

aktiebolagslagen i syfte att vidga de anställdas inflytande. 

13. Tillämpningen av lagstiftningen om styrelserepresentation för amit!illda 

(mom. 25) 

Reservanterna anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 45 som börjar med "I likhet" 

och slutar med "inte erforderlig'' bort ha följande lydelse: 

I likhet med arbetsmarknadsutskottet anser lagutskottet att det inte är 

möjligt att bifalla motionsyrkandet om att riksdagen nu skall besluta om 

lagändringar. Enligt lagutskottets mening bör emellertid frågan om utform

ningen av lagstiftningen om styrelserepresentation tas upp i samband med 

den översyn av aktiebolagsl<1gen som skall ske med syfte att säkerställa ett 

vidgat inflytande för de anställda. Vad utskottet anfört med anledning av 

motion 1477 i nu aktuella delar bör ges regeringen till känna. 

dels alt utskottets hernstä!l;rn under moment 25 bort ha följande lydels€;; 

25. beträffand~ tillämpningen av lagstifiningen 0111 styrelsereprfsen

tation for anställda 

att riksdagen med anledning av motion 1477 i denna del som sin 

mening ger regeringen till känna Vfid utskottet anfört om översyn 

av lagstiftningen om styrelserepresentation. 
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Bilaga I 

Lagförslagen i proposition 1979/80: 143 

1 F tirslag till 

Lag om handelsbolag och enkla bolag 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

t § Ett handelsbolag föreligger. om l vå eller flera har avtalat att utöva 
näringsverksamhet i bolag. 

Första stycket gäller inte i fråga om verksamhet som medför skyldighet 
att föra räkenskaper enligt jordhruksbokföringslagen ( 1979: 141 ). 

Bestämmelser om firma för handelsbolag finns i firmalagen ( 1974: 156! 
och handelsregisterlagen ( 1974: 157). 

2 § Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolags
män har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än 
han har satt in eller åtagit sig aH siitta in i bolaget. En sådan holagsman 
kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas 
komplementär. 

3 § Ett enkelt holag föreligger. om två eller flera har avtalat att utöva 
verksamhet i bolag utan att handdsbolag föreligger enligt I §. 

Ett enkelt bolag blir ett handelsbolag. om bolaget förs in i handelsregis
tret. 

4 § Ett handelsbolag men inte ett enkelt bolag kan förvärva rättigheter 
och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra 
myndigheter. 

2 kap. Handelsbolag 

Bo/af?Stniinnens inhiirdes riittiRlzl'ter och skvldigheter 

I § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. 

I den mån holagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4 
och 6-16 §§ tillämpas. Oavsett vad bolagsmännen har avtalat skall 5 § 
tillämpas. 

2 § För att en ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras samtycke av 
samtliga bolagsmän. 

3 § Varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av 
bolagets angelägenheter, om inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan 
bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen. 

Åtgärder som är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med 
samtliga bolagsmäns samtycke. En bolagsman som är förvaltningsberätti-
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gad för dock till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamäl använda 
tillgång som med hänsyn till bolagets ställning iir av ringa betydelse. 

Skall förvaltningen eller en viss del av den på grund av avtal skötas av 
flera bolagsmän gemensamt. får en åtgärd som inte tät uppskov vidtas 
fastän någon av holagsmiinnen inte har deltagit i beslutet om iitgiirden. om 
bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom 
eller av annan anledning inte är i ständ att ta del i förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

4 § Om ett bolagsavtal föreskriver att en bolagsman skall sköta förvalt
ningen eller viss del av den. får han skiljas från uppdraget eller avsiiga sig 
detta endast om det finns en viktig grund. 

5 § Även en bo lagsman som är utesluten från förvaltningen har rtitt att 
granska bolagets räkenskaper och att få kännedom om bolagets angeliigen
heter. Denna kontrollrätt far inte utövas vid en tidpunkt eller på ett sätt 
som innebär särskilda olägenheter för bolaget. 

6 § För varje räkenskapsår skall en bolagsman tillgodoräknas dels riinta 
på den insats han hade kvar i bolaget vid räkenskapsårets början. dels ett 
skäligt arvode för sin förvaltning av bolagets angelägenheter. Räntan skall 
beräknas enligt den räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda 
diskonto som gällde vid räkenskapsårets hö1:jan med tilliigg av två procent
enheter. 

7 § Det överskott eller den brist som finns sedan holagsmännen har 
tillgodoräknats ränta och arvode enligt 6 ~ utgör räkenskapsårets resultat. 

8 § Resultatet fördelas lika mellan bolagsmännen. 
Är viss grund avtalad för fördelningen endast av vinsten eller endast av 

förlusten. gäller den grunden vid fördelningen av såväl v1nst som förlust. 

9 § Sedan årsbokslutet har upprättats. har bolagsmännen rätt att få ut 
vad som har tillgodoförts dem enligt 6 och 8 §§. Om en bolagsmans 
behållna insats är lägre än den skall vara enligt vad som avtalats mellan 
bolagsmännen, skall dock så mycket av vad som tillkommer honom hållas 
inne som behövs för att fylla bristen. 

JO § Vad en bolagsman har rätt att lyfta för ett räkenskapsår skall läggas 
till hans insats, om han inte före utgangen av följande räkenskapsår begag
nar sig av lyftningsrätten. Hans hehållna insats får dock inte mot någon 
annan bolagsmans bestridande ökas utöver vad den skall vara enligt vad 
som avtalats mellan bolagsmännen. 

11 § En bolagsman är inte skyldig att på begäran av de övriga bolags
männen öka sin behållna insats i bolaget utöver vad den skall vara enligt 
vad som avtalats mellan bolagsmännen. 

12 § Under bolagets bestånd har en bolagsman inte rätt att mot någon 
annan bolagsman göra gällande fordran på grund av utgifter för bolagets 
räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. 

13 § Har en bolagsman haft nödvändig eller nyttig kostnad för bolagets 



LU 1980/81:4 Bilaga I 64 

räkning, är han berättigad till ränta P4 sin fordra11 från den dag fordringen 
kom till. Räntan beräknas enligt 5 * räntelagen (!<)75: 635) för tiden fram 
till dess ränta skall utgå enligt 6 ~~ samma lag. 

Försqmmar en bolagsman att göra avtalat tillskott eller att redovisa 
influtna medel, skall han betala ränta beräknad e11ligt 6 ~ räntelagen frän 
den dag @skottet eller redovisningen bort ske. 

14 § En bolagsman som uppsåtligen eller av oakt~amhet skadar bolaget 
när h<\n fullgör sina uppgifter skall ersätta skadan. Skadeståndet kan jäm
kas efter v;id som är skäligt m·~d hänsyn till handlingens beskaffenhet. 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt. 

Skall flera ersätta samma skada. svarar de solidarhkt för skadeståndet i 
den mån int~ skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt 
första styck\!t. Vad någon har betalat i skadestånd får sökas åter av de 
andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

15 § T;:ilan för bolagets räkning mot en bolagsman om skadestånd på 
grund av beslut eller åtgärd under ett riikenskapsår skall väc~as. om talan 
förs i \!Il bolagsmans namn, sena5.t ett år från det årsbokslutet blev tillgäng
ligt för sistnifmnde bolagsman eller. om talan förs i bolagets namn. senast 
ett år frim det fffsbokslutet blev tillgängligt för samtliga bol;:igsmän. 

Har ~iden för talan försuttits, kan talan ändå väckas, om det inte i 
årsb9kslut~t \,:!ler på annat sätt till bolagsmiinnen har lämriats i väsentliga 
hänseend<;ri riktiga och fullständiga uppgifter om det beslut eller <;len åtgärd 
som ligger till grund för talan. T;:ilan som avses i detta styc~i;: kan dock inte 
väckas seg;in ~re ~r har förflutit från utgången av det räkenskapsår då 
beslutet fattades eller åtgärden vidtogs. 

Utan hinder C\V första eller andra stycket kan skadestfmdstalan som 
grundas pi'\ prott föras mot en bolagsman. 

16 § En bolagsman som vill klandra ett årsbokslut sk11!l väcka talan 
senast ett nr ~fter det att årsbokslutet blev tillgängligt för hqnom. 

Bolagets o~'h ho/agsmii1111e11s fiirlräl/ande till trel~je man 

17 § Var oc;h en av bolagsmännen företräder bolaget, 001 inte något 
annat har avtalqts eller följer av 31 *. 

En bolagsman som har visat trolöshet i bolagets qngelägenhet~r ~an på 
talan av någon aqnan bolagsman av domstol skilj<\S frt1n räf\en att företräda 
bolaget. Domstolens avgörande rår verkställas ut<m hinqer qV att det inte 
har vunnit laga kraft. 

18 § Har en bqlagsman överskridit sin befogenhet när han företog en 
rättshandling för bolaget, gäller inte rättshandlingen mot bp!aget, 001 den 
mot vilken rättsh(~nd!ingen företogs insåg eller borde ha inscH att bo!ags
mannen övers~red sin p~fogenhet. 

19 § Prokura får meddelas entlast av samtliga bp\µgsmäri i för~ning. 
Varje bolags111~!1 som är behörig att företräd<! bplqgct ka11 i'iterkallfl pro
kuran. 

Första .sty~ket gäller inte, om något annat har avtalats mella11 bolags
männen. 

I övrigt finns bestämmelser om prokura i prokuralagen ( 1974: 1581. 
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20 § Bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 
I en bolagsmans konkurs skall utdelning för en bolagsborgenärs fordran 

beräknas på fordringens belopp efter avdrag för vad bolagsborgenären kan 
få ut av bolaget. 

21 § Överlåter en bolagsman utan samtycke av de övriga bolagsmännen 
sin andel i bolaget till någon annan eller utmiits och försäljs andelen eller 
övergår annars en bolagsmans andel utan samtycke av de övriga bolags
männen till någon annan. har överlåtelsen. försäljningen eller övergilngen 
följande verkan mot bolaget. Bolagsmannens rättsinnehavare har riitt alt · 
under bolagets bestånd få ut vad bolagsmannen enligt 9 * har haft rätt att 
lyfta och att vid bolagsskiftet få ut den del av behållna tillgångar som 
belöper på bolagsmannen. Rättsinnehavaren har samma rätt som holags
mannen att säga upp holaget eller att på annat sätt kräva dess upplösning. 

I bolagsavtalet kan intas förbehåll att en bolagsman eller någon annan 
skall ha rätt att lösa en rättighet som enligt första stycket övergår till ny 
innehavare. Förbehållet skall ange 

I. vilka som är lösningsberättigade och. om lösningsrätt inte skall kunna 
utövas vid vissa fång, vilka slags fång som har undantagits, 

2. den ordning i vilken lösningsrätten tillkommer de lösningsberättigade 
inbördes, 

3. den tid, inte överstigande två månader från anmälan hos den upp
givne lösningsberättigade om en rättighets övergång. inom vilken lösnings
anspråk skall framställas hos bolaget. 

4. den tid inom vilken lösen skall erläggas, vilken tid inte får överstiga 
en månad räknat från den tidpunkt då lösenbeloppet blev hestämt. 

Om tillämpningen av en föreskrift i bolagsavtalet rörande lösenbeloppet 
skulle bereda någon otillbörlig fördel. kan jämkning ske. 

Tvister om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av tre 
skiljemän enligt lagen ( 1929: 1451 om skiljemän. om inte annat föreskrivs i 
bolagsavtalet. 

Innan det visar sig att lösningsrätten inte begagnas. kan den till vilken 
rättigheterna enligt första stycket har övergått inte utöva annan av fånget 
härflytande rätt gentemot bolaget än rätt att få ut vad fångesmannen under 
bolagets bestånd skulle ha haft rätt att lyfta enligt 9 ~-

22 § Inträder en ny bolagsman i bolaget. svarar han även för de förbin
delser som bolaget har ingått dessförinnan. En bolagsman som avgår 
svarar inte för de förbindelser av bolaget som uppkommer efter avgången. 
om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolags
mannen avgått. 

23 § Om ett handelsbolag försätts i konkurs. kan en fordran mot bolaget 
genast göras gällande mot bolagsmännen. även om fordringen annars inte 
är förfallen till betalning. 

Bolagets likvidation och upp/ii.rning 

24 § Ett bolagsavtal kan träffas för bestämd eller obestämd tid eller för 
en bolagsmans livstid. 

Har ett bolagsavtal slutits för obestämd tid. kan en bolagsman säga upp 
avtalet när som helst. Bolaget skall då träda i likvidation sex månader efter 
uppsägningen. om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. 
5 Riksdai:t'fl 19811/lil. 8 sam/. Nr 4 
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Har ett bolagsavtal slutits för bestämd tid och fortsätts bolagets rörelse 
efter utgången av den tiden, anses avtal därefter slutet för obestämd tid. 

25 § På begäran av en bolagsman skall ett bolag genast träda i likvida
tion. om någon annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets 
upplösning. 

26 § Dör en bolagsman. skall bolaget genast träda i likvidation. om inte 
något annat har avtalats eller följer av 29 eller 30 §. 

27 § Försätts en bolagsman i konkurs, skall bolaget genast träda i likvi
dation. om inte nägot annat följer av 29 eller 30 §. 

28 § Ett handelsbolag i vilket antalet bolagsmän har giitt ned till en skall. 
när detta förhållande har best~.tt under sex månader. anses ha trätt i 
likvidation, om så ej skett tidigare. 

29 § Bolagsmännen får avtala att. om det finns grund för likvidation 
enligt 24-27 §§.en bolagsman dlcr hans rättsinnehavare skall utträda ur 
bolaget i stället för att bolaget skall träda i likvidation. Ett sådant avtal 
gäller inte mot en bolagsmans konkursbo såvida inte konkursboet har 
biträtt avtalet. 

30 § Om det finns grund för likvidation enligt 24-27 §§.kan i stället för 
att bolaget triider i likvidation uteslutning ske av den bolagsman till vilken 
likvidationsgrunden kan hänföras eller dennes rättsinnehavare. För att 
uteslutning skall fä ske måste följande iakttas. De övriga bolagsmännen 
skall vara ense om uteslutningen. Den som begärs utesluten skall erhålla 
ett lösenbelopp som kan antas motsvara vad han skulle ha erhållit om 
bolagsskifte i stället hade ägt rum. Den som begärs utesluten har riitt att 
kräva att säkerhet ställs för att hans ansvar för bolagets förbindelser inte 
tas i anspråk i större omfattning än som kan antas ha blivit fallet om i stiillet 
för uteslutning bolagsskifte hade iigt rum. 

Första stycket gäller inte, om något annat har avtalats mellan bolags
männen. 

31 § Under likvidationen vidtas förvaltningsätgärder av alla bolagsmän
nen i förening. om inte något annat har avtalats eller särskild likvidator har 
förordnats. Vad som nu sagts gäller även rätten att företräda bolaget. 

En bolagsman har rätt att under likvidationen låta sig företrädas av 
ombud vid medverkan i bolagets angelägenheter, om inte något annat har 
avtalats mellan bolagsmännen. 

Under likvidationen får dödsboet efter en bolagsman företrädas av en'
dast en ställföreträdare eller ett ombud, om inte något annat har avtalats 
mellan bolagsmännen. 

32 § Bestämmelserna i :'i §gäller under likvidationen. 
Om inte nägot annat har avtalats i fråga om bolagsmännens inbördes 

rättigheter och skyldigheter, giiller under likvidationen 2 §. 3 § tredje 
stycket, 4, 6, 8 och 12-16 *~· B,~stämmelserna i 3 §tredje stycket och 4 § 
gäller dock inte, om särskild likvidator har förordnats. 

När bolaget har trätt i likvidation, får kallelSe på bolagets okända borge-
närer sökas av bolagsman eller likvidator. · 
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33 * När holaget har triitt i likvidation. skall holagets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen så snart det kan ske förvandlas till pengar 
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt siitt. Bolagets 
rörelse får fortsättas. om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller 
för att de anstiillda skall fä skiilig tid för att skaffa ny anställning. 

34 * Om inte något annat har avtalats mellan bolagsmännen. får tillgång
arna inte skiftas innan alla kända skulder har blivit hctalda eller hchövliga 
medel har avsatts för sådan betalning. 

Varje bolagsman har rätt att ur de hehållna tillgångarna få tillbaka sin 
hchållna insats enligt det senaste ärsbokslutet eller. om inget årsbokslut 
har gjorts. vad han har betalat in till bolaget som insats. Om inte behåll
ningen räcker till. räknas bristen som förlust. Uppst<'tr ett överskott. utgör 
detta den sluiliga vinsten . 

.'5 ~ Om ett hamklsbolag i vilket antalet bolagsmän har g<'ttt ned till en 
har triitt i likvidation. fiir bolagets rörelse fortsiittas eller annars riittshand
lingar eller andra iitgiirdcr vidtas endasl i den mim det bchiivs för en 
iindami1lsenlig avveckling eller för att de anstiillda skall fil skiilig tid för att 
skaffa ny anstiillning. 

En rättshandling, som är otillåten enligt första stycket. får ttberopas mot 
bolaget av den mot vilken rättshandlingen företogs endast om denne var
ken kände till eller borde ha känt till de omständigheter som medförde att 
rättshandlingen var otillåten. 

36 * Bolagsskiften som inte sker i skriftlig form är ogiltiga. 

37 * Är det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars 
utförs på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras. får 
domstol på ansökan av bolagsmanncn förordna att likvidationen skall 
verkställas av en eller flera likvidatorer som utses av domstolen. 

Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist. 
Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och 
adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges 
denna pä det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemiil. De skall 
beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Bolagsman får utses till likvidator. 
Likvidator får inte vara omyndig eller i konkurs. En likvidator som inte 

är bolagsman skall vara svensk medborgare och hosatt i Sverige. om inte 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för ett särskilt 
fall tillåter något annat. 

Myndighets beslut enligt tJiirdc stycket andra meningen överklagas hos 
regeringen genom besvär. 

38 * Har flera likvidatorer hlivit utsedda. skall de ha hand om uppdraget 
gemensamt. om inte rätten förordnar att uppdraget skall delas på visst sätt 
mellan dem. 

En likvidator kan när som helst entledigas av rätten. Är bolagsmiinnen 
ense om att återta likvidationen. skall rätten ilterkalla förordnandet för 
likvidator. 

Ett beslut om förordnande eller entledigande av likvidator skall gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
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39 § En likvidator skall med iakttagande av 33 och 34 §§ genomföra 
likvidationen i bolagsmännens ställe. 

En likvidator som inte är bolagsman får inte handlägga frågor om avtal 
mellan honom och bolaget. Inte heller får han handlägga frf1gor om avtal 
mellan bolaget och tredje man, om han har ett väsentligt intresse i frågan 
som kan strida mot bolagets. Vad som nu har sagts om avtal giiller iiven 
rättegång och annan talan. 

40 § En likvidator har rätt till skäligt arvode och till ersiittning för kost
nader för att utföra uppdraget. 

41 § Sedan en likvidator har fullgjort sitt uppdrag. skall han sä snart det 
kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsbe
rättelse rörande likvidationen i dess helhet. Heriittclsen skall iiven innehål
la en redogörelse för holagsskilkt. Till bcriittelsen <;kall fogas redovis
ningshandlingar för hela likvidationstiden. Beriittelsen och redovisnings
handlingarna skall av likvidatorn delges var och en av bolagsmännen. 

42 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§gäller även i fråga om skadestånds
skyldighet för likvidatorer. Bestämmelserna i 15 § om ftrsbokslut skall i 
stället gälla slutredovisningen. 

43 § Om ett bolagsskifte har förrättats av likvidator. har varje bolagsman 
rätt att klandra skiftet genom att väcka talan mot de övriga bolagsmännen 
inom tre månader från det slutredovisningen delgavs honom. 

44 § Bolaget är upplöst när skii."te har ägt rum eller. om en likvidator har 
haft hand om likvidationen. när slutredovisningen har delgivits var och en 
av bolagsmännen. 

Om bolaget är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott. iir 
bolaget upplöst när konkursen avslutas. Finns det överskott. skall bolaget 
träda i likvidation. 

45 § Om det framkommer någon tillgång för bolaget efter dess upplös
ning eller om talan väcks mot bolaget eller om det pii annat sätt uppkom
mer behov av en likvidationsåtgiird. skall likvidationen fortsättas. 

3 kap. Kommanditbolag 

I § I fråga om kommanditbolag gäller 2 kap .. om inte något annat före
skrivs. 

2 § Samtliga ho lagsmän får inte vara kommanditdelägare. Stiftelser eller 
ideella föreningar får inte vara komplementärer. Åsidosiitts dessa före
skrifter. anses bolaget som handelsbolag enligt 2 kap. 

3 § Om inte något annat har avtalats. får en kommanditdelägare vid 
bolagets upplösning eller niir han utträder ur bolaget inte påföras en förlust 
som överstiger vad han har satt in eller föagit sig att sätta in i bolaget. 

4 § Om inte något annat har av1alats. har en kommanditdelägare inte rätt 
att ta del i förvaltningen av bol<1gets angelägenheter. I fråga om förvalt
ningsåtgärder under likvidation gäller dock 2 kap. 31 *· 
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5 § Om det inte genom avtal har bestämts efter vilken grund en komman
ditdelägare skall ta del i vinst och förlust och bolagsmännen inte heller kan 
enas om det. ankommer det på rätten att avgöra denna fråga efter skä
lighet. 

6 § Bolagsmännen får avtala att kommanditdelägare inte skall ha kon
trollrätt som avses i 2 kap. 5 §. 

7 § Kommanditdelägare är inte behöriga att företräda bolaget. 
En rättshandling som en kommanditdelägare företar för bolaget blir 

dock bindande för bolaget. om den mot vilken rättshandlingen företogs 
varken insåg eller borde ha insett att den som företog rättshandlingen var 
kommanditdelägare. 

8 § En kommanditdelägare fullgör sin skyldighet att svara för bolagets 
förpliktelser genom att betala in sin utfästa insats till bolaget. 

På begäran av den som har en fordran mot bolaget som är förfallen till 
betalning är en kommanditdelägare skyldig att betala in sin utfästa insats 
till bolaget. 

En kommanditdelägares utfästa insats anses som inte inbetald i den mån 
han har återtagit något av insatsen eller. innan en uppkommen brist i 
insatsen har blivit fylld. lyft vad som har tillgodoförts honom enligt 2 kap. 6 
eller 8 §. 

9 § Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid 
avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att förbehåll 
skett enligt 1 kap. 2 §. svarar den kommanditdelägare som förbehållet 
avser såsom komplementär för de förbindelser som uppkommit för bolaget 
genom avtalet. 

Om ett avtal ingås för bolagets räkning och därvid med en 
kommanditdelägares vetskap och vilja en firma används som inte innehål
ler ordet "kommanditbolag". svarar kommanditdelägaren såsom komple
mentär gentemot den med vilken avtalet ingicks. även om denne på grund 
av 19 § handelsregisterlagen (1974: 157) skall anses ha haft vetskap om att 
förbehåll skett enligt 1 kap. 2 §. 

JO § Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 
I kap. 2 §på grund av överenskommelse mellan bolagsmännen. är nedsätt
ningen utan verkan i fråga om förpliktelser vid vars tillkomst medkontra
henten varken kände till eller borde ha känt till nedsättningen. 

Il § Om inte något annat har avtalats. medför en kommanditdelägares 
död inte att bolaget skall träda i likvidation. 

4 kap. Enkla bolag 

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter 

J § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets 
bestånd bestäms genom avtal. 

I den mån bolagsmänncn inte har träffat avtal om något annat skall 2-
4 §§ tillämpas. 

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2, 4, 5, 8. 9. 11. 13 och 14 §§gäller för enkla 
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bolag. Härvid skall det som föreskrivs i:! kap. 14 *om skada för bolaget i 
stället gälla skada för någon annan bolagsman. 

3 § Åtgiirder i förvaltningen av bolagets angelägenheter fftr vidtas endast 
med samtliga bolagsmäns samtycke. Dock får en fttgärd som inte t{il 
uppskov vidtas fastiin en bolagsman inte har deltagit i beslutet om åtgär
den. om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av 
sjukdom eller av annan anledning inte är i stiind att ta del i förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. 

Har bolagsmännen avtalat alt en förvaltningsiltgiird får vidtas utan sam
tycke av samtliga bolagsmän. får fögärden dock inte vidtas. om den för
bjuds av en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen. 

4 § Talan om skadestånd av en bolagsman mot någon annan holagsman 
skall viickas senast tre år efter utgfmgen av det år då det beslut fattades 
eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan. 

Utan hinder av första stycket kan skadeståndstalan som grundas pi't 
brott föras mot en bolagsman. 

Bolag.wniinnens ji'irhilllande till tredje 111a11 

5 § Genom ett avtal som sluts på bolagsmännens vägnar eller under en 
benämning varmed holagsmtinnen samfällt betecknas blir endast den ho
lagsman som har deltagit i avtalei: berälligad eller förpliktad i förhållande 
till medkontrahenten. 

Har flera bolagsmiin deltagit i avtalet. har de lika rätt i förhållande till 
mcdkontrahenten och svarar solidariskt för vad som har utfästs. Vad som 
nu har sagts gäller inte. om något annat har bestiimts i avtalet. 

6 § Används vid ingående av ett avtal en benämning varmed bolagsmän
nen samfällt betecknas. får benämningen inte innehålla något av orden 
"handelsbolag''. ''aktiebolag". "förening" eller "stiftelse''. Om sEt iindä 
sker. svarar de bolagsmiin med vilkas vetskap och vilja det har skett 
solidariskt för förbindelser gentemot den som varken ins{tg eller borde ha 
insett all benämningen avsåg ett enkelt bolag. 

Bolagets lihidation och upplii.rning 

7 § Under bolagets likvidation gäller i fråga om bolagsmännens inbördes 
rättigheter och skyldigheter 2 kap.:!, 4. 5. 8. 13 och 14 **samt 3 och 4 **i 
detta kapitel. om inte något annat har avtalats. Vad som nu har sagts om 2 
kap. 4 § och 3 * i detta kapitel gäller dock inte. om särskild likvidator har 
förordnats. 

I övrigt gäller i fråga om bolagets likvidation och upplösning 2 kap. 24-
27, 29 och 30 **· 31 *andra och tredje styckena. 33. 34 och 36 **· 37 * 
första stycket. andra stycket andra-~ärde meningarna och tredje-femte 
styckena. 38-43 **· 44 *första stycket samt 45 *· 

8 § Ansökan om förordnande a'I \ikvidator ska\! göras hos rätten i den 
ort där någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger sådana ansök
ningar vid skilda domstolar, skall den ansökan som kom in senare inte tas 
upp till prövning. 

9 § En likvidator är behörig att företa rättshandlingar på bolagsmännens 
vägnar endast i den mån det behövs för att bolagsmännens för bolaget 
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avsedda tillgångar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. J~ *· 
Överskrider likvidatorn sin behörighet. iir riittshandlingen dock bindande 
för bolagsmiinnen. om tredje man varken insåg eller borde ha insett att 
behörigheten överskreds. 

Ö1 ·er;.: äng .1· hest ä 111m c' Is er 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. Genom lagen upphlivs 
lagen ( 1895: 64 s. I) om handelsbolag och enkla bolag. 

2. Förekommer i lag eller annan författning en hiinvisning till någon 
föreskrift som har ersatts genom en bestiimmelse i den nya lagen. tillämpas 
i stället den nya bestämmelsen. 

3. För handelsbolag och enkla bolag som har bildats enligt den iildre 
lagen gäller den nya lagen med de undantag som följer av punkterna 4-8. 

4. Fråga huruvida handelsbolag eller enkelt bolag föreligger skall intill 
utgången av år 1985 bedömas enligt iildre lag. Enkelt bolag. som från och 
med den I januari 1986 blir handelsbolag. skall ansöka om registrering före 
niimnda dag. 

5. Holagsavtal. som före lagens ikraftträdande slutits för en bolagsmans 
livstid. skall även diiref'ter anses triiffat för obestämd tid. 

6. Likvidation genomförs enligt den äldre lagen. om bolaget har trätt i 
likvidation före den nya lagens ikraftträdande. 

7. Bestämmelsen i 3 kap. 2 *andra meningen gäller inte i fråga om den 
som har inträtt som komplementär före den nya lagens ikrafttriidande. 

8. Bestämmelserna i 3 kap. 8 * första och andra styckena gäller inte. i 
den mån kommanditdeliigaren före den nya lagens ikraftträdande har full
gjort sin insatsskyldighet enligt den iildre lagen. 

9. Bestämmelserna i 2 kap. 15 * och 4 kap. 4 * tillämpas även pi't 
skadeståndsanspråk som har tillkommit före den nya lagens ikraftträdande 
och som inte har preskriberats dessförinnan enligt iildre bestiimmelser. 

10. Ett bolagsskifte som har förrättats före den nya lagens ikrafttrii
dande klandras enligt de bestämmelser som gällde vid skiftet. Detsamma 
gäller i fråga om ett bolagsskifte som till följd av punkten 6 har förriittats 
enligt den äldre lagen. 

2 Förslag till 

Lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

Härigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledande bestämmelser 

I § Äger ett handdsbolag så många aktier eller andelar i en svensk eller 
utländsk juridisk person att det har mer än hälften av rösterna för samtliga 
aktier eller andelar, är handelsbolaget moderföretag och den andra juridis
ka personen dotterföretag. Äger ett dotterföretag eller äger ett moderföre
tag och ett eller flera dotte1företag tillsammans eller äger llera dotterföre
tag tillsammans aktier eller andelar i en juridisk person i den omfattning 
som angivits nu. är även sistnämnda juridiska person dotterföretag till 
mode1företaget. 

Har ett handelsbolag i annat fall på grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal ensamt ett hestämmande inflytande över en juridisk person och 
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en betydande andel i resultatet av dess verksamhet. är handelsbolaget 
modcrtl_"iretag och den juridiska pasonen dotte1foretag. 

Bestiimmelserna i första och andra styckena om handelsbolag gäller 
även enskilda niiringsidkare och andra juridiska personer än handelsbolag. 
aktiebolag. ekonomiska föreningar eller stiftelser. om den enskilde 
näringsidkaren respektive den juridiska personen är skyldig att upprätta 
årsbokslut enligt bokföringslagen I 1976: 125). 

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 

2 kap. Årsredovisning m. m. 

I * Den som enligt bokforingslagen ( 1976: 125) är skyldig att uppriitta 
iirsbokslut skall för samma räki::nskapsår även uppriitta arsredovisning 
enligt dc:ma lag. om 

I. antalet anställda hos företaget under räkcnskaps[iret i medeltal har 
varit minst tio. 

2. företaget är moderföretag i en koncern enligt denna lag och antalet 
anställda hos koncernen under riikcnskapsåret i medeltal har varit minst 
tio. eller 

3. tillgångarnas nettovärde i rörelsen enligt balansräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstigt:r ett gränsbclopp som motsvarar I 000 
gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring bestiimda basbe
loppet för den sista månaden av r·~spektive riikenskapsår. 

Aktiebolag. ekonomiska föreningar och stiftelser är inte skyldiga att 
uppriitta årsredovisning enligt denna lag. 

2 * Årsredovisningen består av resultaträkning och balansräkning samt i 
de fall som anges i 8 *även av förvaltningsberiitlelse. 

l den mån något annat inte föreskrivs i denna lag. skall årsredovisningen 
upprättas med iakttagande av bestämmelserna om årsbokslut i bokförings
lagen (1976: 125). 

Årsredovisningen skall skrivas under av <len redovisningsskyldige med 
angivande av dagen för underskriften. Är flera delägare obegränsat ansva
riga för rörelsens förbindelser. underskrivs redovisningen av dem alla. 

Årsredovisningen skall senast s1:x månader efter riikenskapsårets utgång 
hållas tillgiinglig hos den rcdovisningsskyldige för envar som vill ta kiinne
dom om <len. 

3 * Avskrift av ärsredovisningen skall senast sex månader efter räken
skapsårets utgång sändas in till den länsstyrelse hos vilken den redovis
ningsskyldige skall vara registrerad. om tillgilngarnas nettoviirde i rörelsen 
enligt balansräkningar för de tvf1 senaste räkenskapsåren överstiger ett 
gränsbelopp som motsvarar I 00(1 gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om 
allmän försäkring bestämda basbeloppet för den sista månaden av respek
tive räkenskapsår eller om antalet anställda i rörelsen under vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. 

första stycket gäller även för ett företag som är moderföretag i en 
koncern enligt denna lag. om nettoviirdet av koncernföretagens tillgångar 
enligt koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren över
stiger det gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anställda 
vid koncernföretagen under vart och ett av dessa år i medeltal har översti
git 200. 
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4 § I andra fall än som avses i 3 § skall den redovisningsskyldige sända 
in avskrift av årsredovisningen efter särskilt föreläggande av länsstyrelsen. 
Sådant föreläggande skall utfärdas av länsstyrelsen när någon begär det. 

5 § Vid upprättande av årsredovisningen skall följande iakttas: 
I. Bestämmelserna i 21 § första stycket bokföringslagen (1976: 125 J om 

skyldighet att till årsbokslutet foga en sammanställning över privata till
gångar och skulder tillämpas inte. 

2. Skyldighet att särskilt redovisa storlek m:h förändringar av lagerre
serven föreligger endast i fråga om årsredovisningsskyldig som avses i 3 !i 
första stycket. 

3. Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer medge att bruttoomsättningssumman inte behöver 
anges i resultaträkningen. 

6 § Vid upprättande av årsredovisning för företag som avses i 3 § första 
stycket och moderföretag i koncern som avses i 3 § andra stycket skall i 
årsredovisningen återges resultaträkningen och balansräkningen för när
mast föregående räkenskapsår. Har under året någon ändring vidtagits 
beträffande specificeringen av poster i resultaträkningen och balansräk
ningen, skall uppgifterna från den tidigare årsredovisningen sammanställas 
så att dessa kan jämföras med posterna i den senare årsredovisningen. om 
särskilt hinder inte möter. 

7 § För företag som avses i 3 § första stycket skall i årsredovisningen 
och årsbokslutet lämnas uppgifter i följande avseenden: 

I. För varje post som upptas i balansräkningen som anläggningstillgång 
och där skepp eller maskiner. inventarier och dylikt eller byggnader ingår 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsvärde, dels det sammanlagda 
beloppet av de av- och nedskrivningar som har företagits på anskaffnings
värdet intill balansdagen. Har sådana tillgångar uppskrivits, skall även 
anges kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

2. För fastigheter som är anläggningstillgångar skall anges taxeringsvär
det med fördelning på de tillgångar som har upptagits under särskilda 
poster i balansräkningen. 

3. Driver företaget rörelsegrenar som är väsentligen oberoende av var
andra. skall bruttoresultatet av varje sådan rörelsegren redovisas särskilt. 

Uppgifterna får tas in i noter, om tydliga hänvisningar görs vid de poster 
i redovisningshandlingarna som uppgifterna hänför sig till. 

8 !i Företag som avses i 3 § första stycket och moderföretag i koncern 
som avses i 3 § andra stycket skall upprätta förvaltningsberättelse. 

Förvaltningsberättelsen skall upprättas enligt god redovisningssed. I 
förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysning dels om sådana för bedöm
ningen av företagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållan
den, för vilka redovisning inte skall lämnas i resultaträkningen och balans
räkningen, dels om händelser av väsentlig betydelse för företaget, som har 
inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. 

I förvaltningsberättelsen skall anges medelantalet under räkenskapsåret 
anställda personer såväl för företaget i dess helhet som för varje arbets
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges det sammanlagda 
beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar till anställda. Har 
företaget anställda i llera länder skall löner och ersättningar anges särskilt 
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för varje land jämte uppgift om medelantalet anställda i respektive land. 
För företag som avses i 3 § för;;ta stycket skall till förvaltningsberiittel

scn fogas en finansieringsanalys. l finansicringsanalysen skall redovisas 
företagets finansiering och kapital investeringar under räkenskapsäret. 

9 * För företag som avses i 3 ~ första stycket och för moderföretag i 
koncern som avses i 3 ~ andra stycket skall minst en gång under vai:ie 
räkenskapsår som omfattar mer än tio månader avges en siirskild redovis
ning <delårsrapport). Rapporterna skall avse verksamheten fran räken
skapsårets början. Minst en delårsrapport skall omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporterna skall hållas tillgängliga för envar. Rapporter som 
avses i första stycket tredje meningen skall senast två månader efter 
rapportperiodens utgång sändas in till den Hinsstyrelse hos vilken företaget 
skall vara registrerat. 

10 * I delårsrapporter skall översiktligt redogöras för verksamht:ten och 
resultatutvecklingen i denna samt för investeringar och förändringar i 
likviditet och finansiering sedan foregäendt: räkenskapsårs utgång. Vidare 
skall lämnas bcloppsuppgiftcr om omsättningen och resultatet före bok
slutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om särskilda skäl 
föreligger. får en ungefärlig bcloppsuppgift hetriiffande resultatet liimnas. 
Bestämmelserna i 5 ~ 3 och 8 § andra stycket giiller i tillämpliga delar i 
fråga om delårsrapport. 

Om särskilda hinder inte möter. skall i anslutning till uppgifter enligt 
första stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapportpe
riod under det föregäende räkenskapsåret. 

Begrepp och termer skall i m(ijlig miin överensstämma mt:d dem som har 
använts i den senast framlagda är~;redovisningen. 

3 kap. Redovisning i koncerner m. m. 

I ~ I frf1ga om koncerner enligt denna lag gäller 2-11 *~ i detta kapitel. 
om antalet anställda hos koncernen under räkenskapsåret i medeltal har 
varit minst tio. 

2 * Vid värdering av aktier eller andelar som ett moderföretag iigcr i ett 
dotterföretag skall andelar som dotterföretaget iiger i moderföretaget intt: 
an~es ha nftgot viirdc. 

Om det i en fordrings- eller skuldpost enligt halansriikningen för ett 
företag i koncernen ingår en fordran hos eller skuld till ett dotterföretag 
eller ett moderföretag, skall beloppet anges särskilt. Angivandet ft1r ske 
inom linjen. Detsamma gäller i fråga om pant eller därmed jiimforliga 
säkerheter eller ansvarsförbindeber till förmfm för ett dotterföretag eller 
ett moderföretag. 

3 ~ Som särskild intäktspost i ett mode1forctags resultatriikning skall tas 
upp utdelning på aktier i dotterbolag. 

I ett modc1företags balansriikning skall aktier i dotterbolag tas upp som 
en särskild post bland tillgfmgarna. Aktierna tas upp med angivande för 
vai:je bolag av dess namn. antalet aktier och dessas nominella viirde och 
värde enligt balansriikningen. Niir det frftn allmän och enskild synpunkt fa 
plikallal. får regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer 
tillåta att aktier redovisas utan specifikation. 
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4 § Andelar i andra företag än aktiebolag skall likställas med aktier som 
ägs av moderföretaget vid uppställningen av moderföretagets rcsultatriik
ning och balansräkning samt vid spccificering enligt 3 * andra stycket. 

S § I ett moderl'örctag skall för var:ie räkenskapsår avges en koncernrc
dovisning bestäcnde av konccrnresultatriikning och koncernbalansräk
ning. Redovisningen skall hänföra sig till balansdagen fi.ir moderföretaget. 

6 § Avskrift av koncernredovisningcn skall senast sex månader efter 
utgången av moderföretagets räkenskapsår sändas in till den liinsstyrelse 
hos vilken moderföretaget skall vara registrerat. 

7 § Koncernn::sultaträkningcn m:h koncernbalansriikningcn skall var for 
sig utgöra ett sammandrag av moderföretagets och dotterl'öretagens resul
taträkningar och balansräkningar. Sammandraget skall uppriittas enligt 
god redovisningssed. 

Koncernresultatriikningen skall ut visa koncernens ftrsresultat efter av
drag för redovisad vinstutdelning inom koncernen od1 efter avdrag eller 
tillägg för ökning eller minskning av internvinst under räkenskapsåret. 
Koncernbalansräkningen skall utvisa beloppet av eget kapital eller ansam
lad förlust i koncernen efter avdrag för internvinster. Med internvinst 
avses på moderföretaget belöpande andel av vinst på överlåtelse av en 
tillgång inom koncernen. i den mån inte överlåtelse av tillgängcn därefter 
har skett till en köpare utanför koncernen clkr förbrukning av tillgången 
eller nedsättning av dess värde har iigt rum hos det företag inom koncernen 
som har förvärvat tillgången. 

Om det med hänsyn till koncernens sammansiittning eller andra siirskil
da skiil är förenat med synnerliga sv{trighetcr att vid kom:crnrcdovisningen 
i visst hänseende tillämpa forsla eller andra stycket, får de undantag göras 
som förhållandena kräver. För sådana undantag skall liimnas en motiverad 
redogörelse i en bilaga till koncernbalansriikningen. 

I en bilaga till koncernbalansräkningen skall liimnas en redogörelse om 
vilka metoder och värdcringsprincipcr som har använts vid uppgörande! 
av konccrnredovisningcn. Skall moderföretaget uppriitta förvaltningsbe
rättelse skall i denna lämnas sädana upplysningar om koncernen som avses 
i 2 kap. 8* andra och tredje styl·kcna. 

Uppgifter om koncernens lagerreserv skall tas in i konccrnrcdovisning
cn. om koncernen iir av s{1dan storlek som avses i 2 kap. J ~andra stycket. 
I sådana fall skall till koncernredovisningen fogas en finansicringsanalys 
för koncernen. 

8 § Ett dottcrl'öretag skall i en bilaga till sin balansräkning ange namnet 
p{1 moderföretaget och i förekommande fall deltas mode1förctag. Moder
företaget och dotterföretagd skall i bilagor till sina balansriikningar ange 
hur stor andel av årets inköp och försäljningar som avser annat företag 
inom samma koncern. 

9 * I koncernredovisningen skall återges koncernrcsultatriikningen och 
koncernbalansräkningen för niirmast föreg{iende riikenskaps{ir. Har under 
äret någon ändring vidtagits beträffande spcciticeringen av poster i kon
eernresultaträkningen och koncernbalansriikningcn. skall uppgifterna från 
den tidigare koncernredovisningcn sammanstiillas sit att dessa kan jäm
föras m..:d posterna i den senare koncernredovisningcn. om särskilt hinder 
inte möter. 
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Koncernredovisningen skall skrivas under av den som iir skyldig att 
upprätta redovisningen, med angivande av dagen för underskriften. Är 
flera delägare obegriinsat ansvariga för moderföretagets förbindelser. un
derskrivs koncernredovisningen av dem alla. 

IO § Är en koncern av sådan Stl1rlek som avses i 2 kap. 3 *andra stycket, 
skall i moderföretagets delårsrapporter lämnas uppgifter för koncernen 
motsvarande vad som anges i 2 kap. 10 §. Uppgifterna om omsiittning och 
resultat skall avse belopp efter avdrag för interna poster inom koncernen 
och med hänsyn tagen till internvinsteliminering. 

11 § Om ett företag har blivit moderföretag. skall ledningen för företaget 
meddela detta till dotterföretagets ledning. Dolle1i'öretagets ledning skall 
lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs for be
räkningen av koncernens ställning och resultatet av koncernens verksam
het. 

4 kap. Re,·ision 

1 § I företag som är skyldiga att uppriitta årsredovisning enligt 2 kap. I ~ 
skall den årsredovisningsskyldige utse en eller flera revisorer för bestiimd 
tid eller tills vidare. Den årsredovisningsskyldige kan bestiimma att annan 
än han själv skall utse revisor. 

En eller flera revisorssuppleanter kan utses. Bestämmelserna i denna lag 
om revisorer gäller i tillämpliga delar om suppleanter. 

2 § Revisorer skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, om 
inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer tillåter 
annat för särskilt fall. Den som iir omyndig eller i konkurs kan inte vara 
revisor. 

Revisorer skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av den :'trsre
dovisningsskyldiges verksamhet behövs för fullgörandet av uppdraget. 

Till revisorer kan iiven utses auktoriserade eller godkända revisionsbo
lag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likstiills auktorise
rade revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisions
bolag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till den 
årsredovisningsskyldige anmäla vem som iir huvudansvarig för revisionen. 
I ett auktoriserat revisionsbolag skall tien huvudansvarige vara auktori
serad revisor: i ett godkänt revisionsbolag skall han vara auktoriserad eller 
godkänd revisor. Bestämmelserna i 4 ~tillämpas pä den huvudansvarige. 

Till revisor i ett dotterföretag bör utses minst en av moderföretagets 
revisorer. om det kan ske. 

3 § I företag som avses i 2 kap. 3 * första stycket och i moderl'iiretagct i 
en koncern som avses i andra stycket av niimnda paragraf skall minst en 
revisor vara auktoriserad. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer kan i fråga 
om företag som avses i första stycket förordna att en viss godkiind revisor 
får utses i stället för en auktoriserad revisor. S[1dana beslut är giltiga i högst 
fem år. 
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4 * Den kan inte vara revisor som 
I. är ägare till eller är delägare i eller ledamot av styrelsen i företaget 

eller dess dotterföretag eller hiträder vid företagets bokföring eller medels
förvaltning eller företagets kontroll däröver, 

2. är anställd hos eller eljest intager en underordnad eller beroende 
ställning till företaget eller någon som avses under I eller är verksam i 
samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbok
föringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknandc förhållanden 
med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person 
som avses under I eller är besvågrad med sädan person i rätt upp- eller 
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon. elkr 

4. står i låneskuld till företaget eller annat företag i samma koncern eller 
har förpliktelser för vilka sådant företag har ställt säkerhet. 

I ett dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte 
är behörig att vara revisor i moderföretaget. 

En revisor får vid revisionen inte anlita någon som inte enligt första eller 
andra stycket är behörig att vara revisor. Har företaget eller moderföreta
get en anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen 
ha hand om företagets interna revision, får dock vid revisionen en sådan 
anställd anlitas i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed. 

5 * Uppdrag att tills vidare vara revisor upphör när ny revisor har 
utsetts. 

Uppdrag som revisor upphör i förtid, om revisorn eller den som har 
utsett honom begär det. Anmälan om detta skall göras hos den årsredovis
ningsskyldige samt, om revisorn har utsetts av någon annan. hos denne. 

Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om det uppstår något hinder 
för att han skall vara revisor och om det inte finns någon suppleant. skall 
den som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter vidta åtgär
der för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden. 

6 * På anmälan skall länsstyrelsen förordna behörig revisor. 
I. när revisor inte är utsedd. 
2. när auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd enligt 3 *· 
3. när revisor är obehörig enligt 2 ~ första stycket eller 4 ~ första eller 

andra stycket. eller 
4. när beslut av den årsredovisningsskyldige om antalet revisorer eller 

om revisors behörighet har åsidosatts. 
Anmälan kan göras av envar. Den som svarar för förvaltningen av 

företagets angelägenheter är skyldig att göra anmälan. om han inte själv 
skall utse revisor och rättelse ej sker utan dröjsmål genom den som utser 
revisorn. 

Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter hörande av den 
årsredovisningsskyldige och skall avse tid till dess en annan revisor har 
blivit utsedd i föreskriven ordning. Vid förordnande enligt första stycket 3 
skall länsstyrelsen entlediga den obehörige revisorn. 

7 * En revisor skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska 
företagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt företagsledningens 
förvaltning. 

Är företaget moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovis
ningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. 
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Med företagsledning avses i denna lag den som svarar for företagets 
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter samt den som 
handhar den löpande förvaltning1!n. 

8 § Företagslcdningen skall bereda revisorn tillfälle att verkställa gransk
ningen i den omfattning revisorn finner hehövligt samt lämna de upplys
ningar och det biträde som han begär. Samma skyldighet äligger företags
ledningen och revisorn i ett dotterföretag gentemot en revisor i ett moder
företag. 

Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång skall i\rsredovisnings
handlingarna och koncernredovisningshandlingarna för r~ikenskapsftret av
lämnas till revisorn. 

9 § Sedan revisorn slutfört granskningen. skall han teckna en hänvisning 
till revisionsberättelsen på årsredovisningen och i ett moderföretag på 
koneernredovisningen. Finner revisorn att balansriikningen eller resultat
räkningen är oriktig. skall han anteckna även detta. I ett moderföretag 
gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultat
räkningen. 

10 § Revisorn skall för varje r:ikenskapsår avge revisionsberättelse till 
den årsredovisningsskyldige. Bcrättdsen skall överlämnas till den som 
svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter senast fem och en 
halv månader efter räkenskapsårets utgång. 

Revisionsberättelsen skall innehillla ett uttalande. huruvida <irsredovis
ningen har uppgjorts enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen 
sådana upplysningar som skall lämnas enligt denna lag. skall revisorn ange 
detta och lämna behövliga upplysningar i sin herättelse. om det kan ske. 

Har revisorn vid sin granskning funnit att åtgärd eller försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon som ingiir i företagsled
ningen till last. skall det anmärka~; i berättelsen. Revisorn kan även i övrigt 
i berättelsen meddela upplysningar som han önskar bringa till den årsredo
visningsskyldiges kännedom. 

I ett moderl"öretag skall revisorn avge en särskild revisionsbcriittelse 
beträffande koncernen. Härvid skall första-tredje styckena tillämpas. 

11 !i Erinringar som revisorn framställer till foretagsledningen skall han 
anteckna i protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall över
lämnas till den som svarar för förvaltningen av företagets angelägenheter 
och av denne bevaras på ett betryggande sätt. 

12 § Bestämmelserna om årsredovisning i 2 kap. 2 !i fjärde stycket samt 
3 och 4 !i§ skall även tillämpas på revisionsberättelser som avses i to * 
första stycket. Bestämmelsen om koncernredovisning i 3 kap. 6 ~ skall 
tillämpas på koncernrevisionsberättelser som avses i 10 !i fjärde stycket. 

13 !i En revisor får inte till dem mm saknar rätt att erhålla kännedom om 
den årsredovisningsskyldiges angelägenheter lämna upplysningar om så
dant som revisorn har fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag. 
om det kan lända till förl'ång för den årsredovisningsskyldige. 

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor. ny revisor och. om den 
ärsredovisningsskyldigc har försatts i konkurs. konkursförvaltaren erfor
derliga upplysningar om den årsredovisningsskyldigcs angelägenheter. 
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14 § En revisor som viJ fullgörande av sitt uppdrag uppsiitligcn eller av 
oaktsamhet vållar den årsrcdovisningsskyldige skada skall ersätta skadan. 
Detsamma giiller niir skada vållas ni'tgon annan genom övcrtriidclsc av 
denna lag. En revisor ansvarar även rör den skada som hans medhjiilparc 
vållar uppsiitligcn eller av oaktsamhet. 

Är ett revisionsholag revisor. äliggcr ersiittningsskyldigheten detta bolag 
och den för revisionen huvudansvarige. 

15 § Skadestånd enligt 14 § kan jiimkas efter vad som iir skiiligt med 
hänsyn till handlingens beskaffenhet. skadans storlek och omständigheter
na i övrigt. 

Skall flera ersiitta samma skada. svarar de solidariskt för skadeståndet i 
den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats for niigon av dem enligt 
första stycket. Vad någon har utgivit i skadestånd får sökas åter av de 
andra efter vad som iir skäligt med hiinsyn till omständigheterna. 

16 * Talan för den årsredovisningsskyldiges riikning enligt 14 §som inte 
grundas pä hrott kan inte viickas mot en revisor sedan tre år har föiilutit 
från det revisionsherättelsc överlämnades till den som svarar för rörvalt
ningen av företagets angelägenheter. 

5 kap. Vite m. m. 

1 § Var och en som rör egen del eller som ställföreträdare för någon 
annan är skyldig att ensam eller gemensamt med någon annan till liinssty
relscn sända in redovisningshandling. revisionsberättelse eller delårsrap
port kan av länsstyrelsen vid vite föreläggas att rullgöra denna skyldighet. 

Försuttet vite utdöms av liinsstyrelsen. 

2 § Myndighets beslut i tillst?tndsiircnden enligt 2 kap. 5 § 3. 3 kap. 3 § 

andra stycket eller 4 kap. 2 § första stycket eller 3 ~andra stycket överkla
gas hos regeringen genom besvär. 

Länsstyrelsens heslut enligt denna lag överklagas i övriga fall hos kam
marriittcn genom besvär. 

Ö1 ·e rgä ng.1· best ii 111111 els er 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981 och tillämpas på räken
skapsår som har pähörjats efter utgången av är 1980. 

2. l årsredovisningar behöver inte återges resultaträkningen och balans
räkningen för räkenskapsår som har päbörjats före utgången av år 1980. 

3. I konccrnrcdovisningar behöver inte tas med sammandrag av resultat
räkningar och balansräkningar for räkenskapsär som har pi'thörjats före 
utgången av år 1980. 

4. Om det i 2 kap. 7 § I angivna anskaffningsviirdet for en tillgång som 
har förvärvats före lagens ikraftträdande inte kan utrönas med hjälp av 
företagets bevarade räkenskaper. skall som anskaffningsvänle redovisas. 
beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxering åsatta 
taxeringsvärdet (hyggnadsvärdeO ökat med förbättringskostnader efter ut
gången av år 1964. samt beträffande annan tillgilng det hclopp vartill 
anskaffningsviirdet skäligen kan uppskattas. 

I en not till halansräkningen skall anges om anskafTningsvärdet har 
uppskattats enligt första stycket. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen ( 1975: 1385 l 
dels att l kap. 2§. 4 kap. I*· 8 kap. 15 ~. 9 kap. 12 och 14 ~~. 10 kap. 2. _\ 

och IH~. 11 kap. 4. 6. 8 och 9 *~- 12 kap. 4*. 13 kap. H samt 19 kap. 2 ~ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 10 kap. 15 ~- av nedan 
angivna lydelse. 

Nul'lirande lydelse Fiires/agc11 l_wlclse 

I kap. 

Äger aktiebolag så många aktier t:l
ler andelar i svensk eller utländsk 
juridisk person att det har mer än 
hälften av rösterna för samtliga ak
tier eller andelar. är aktiebolaget 
moderbolag och den juridiska per
sonen dotterföretag. Äger dotter
företag eller äger moderbolag oc:h 
dotterföretag eller !lera dotterföre
tag tillsammans aktier eller andelar 
i juridisk person i den omfattning 
som angivits nu. är även sist
nämnda juridiska person dotter
företag till moderbolaget. 

Har aktiebolag i annat fall på grund 
av aktie- eller andelsinnehav eller 
avtal ett bestämmande inflytande 
över juridisk person och en bety
dande andel i resultatet av dess 
verksamhet. är aktiebolaget moder
bolag och den juridiska personen 
dotterföretag. 

H 
Äger ett aktiebolag så många aktier 
eller andelar i c11 svensk eller ut
liindsk juridisk person att det har 
mer än hälften av rösterna för samt
liga aktier eller andelar, är aktiebo
laget moderbolag och den juridiska 
personen dotterföretag. Äger ett 
dotterföretag eller äger ett moder
bolag och ett eller .flera dotterföre
tag tillsammans eller äger !lera dot
terföretag tillsammans aktier eller 
andelar i c11 juridisk person i den 
omfattning som angivits nu. iir även 
sistniimndajuridiska person dotter
företag till moderbolaget. 
Har ett aktiebolag i annat fall på 
grund av aktie- eller andelsinnehav 
eller avtal c11sa111t ett hestämmamle 
inflytande över en juridisk person 
och en betydande andel i resultatet 
av dess verksamhet. är aktieholaget 
mmlcrbolag och den juridiska per
sonen dotterföretag. 

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. 

4 kap. 

I* 
Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning I nyemis

sion) eller genom att aktier ges u: eller aktiernas nominella belopp höjes 
utan ny betalning (fondemission l. 

Beslut om emission fattas av bolagsstämman. om ej annat följer av 14 
eller 15 9. Sådant beslut får ej fattas förrän bolaget blivit registrerat. Behö
ver bolagsordningen ändras. skall beslut därom först fattas. 

Bestämmelserna i 2 kap. 2 * iig1~r motsvarande tillämpning vid nyemis
sion. Vid fondemission får ej till aktiekapitalet överföras belopp som 
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understiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sam
manlagda höjningen av aktiernas nominella belopp. 

Vid nyemission i holai.: 1·ars aktier 
är noterade l'id Stocklwlms .fimd
hörs ftlr aktier teckna.i· mot hetal
ning m· lägre helopp iin det nomin
ella. under.fi"imtsiittning att skillna
den mellan \'ad som skall heta/as 
fiir de nw1 aktierna och deras sam
manlagda nominella hl'lopp ti//ji:irs 
aktiekapitalet genom ii1·er.fi:iri11g 
från holagets eget kapital i ii1·rigt 
eller genom 11ppskri1"11i11g m· 1·iirdet 
m· anliiggningstil/gc/11gar. Sådan 
iii·erfi"iring eller 11pp.1·krirning skall 
ske inncm beslutet 0111 nvemission 
registreras. 

8 kap. 

15 * 
För registrering skall bolaget anmäla vem som utsetts till styrelseleda

mot, verkställande direktör och suppleant samt till firmatecknare ävensom 
deras postadress och personnummer. För registrering skall även anmälas 
av vilka och hur bolagets firma tecknas. 

Anmälan göres första gången när bolaget enligt 2 kap. 9 § anmäles för 
registrering och därefter genast efter det att ändring inträffat i förhållande 
som anmälts eller skall anmälas för registrering enligt första stycket. Rätt 
att göra anmälan tillkommer även den som anmälningen gäller. 

Ändras bolagets postadress. skall bolaget genast anmäla det för registre
ring. 

Se1wsr c11 mtlnad e.fier den ordina
rie bolagsstämman skall holai.:et till 
rcgisrreri11gsmy11diglleten sända in 
en akruell .fi"irteckning ii1·cr hola
gers styrclseledamiitcr. l'l:rksriil
landc dircktiir, .rnpp/canrer och flr
nw/ecknare med uppg(fi om deras 
postadress och person11111111ner. 

9 kap. 

12 ~ 

Styrelsen och verkställande direktör skall. om aktieägare hegär det och 
styrelsen finner att det kan ske utan väsentligt förfång för bolaget. på 
bolagsstämma lämna upplysningar angående förhållanden. som kan inver
ka på bedömandet av bolagets årsredovisning och dess ställning i övrigt 
eller av ärende på stiimman. I koncernholag avser upplysningsplikten även 
bolagets förhållande till annat koncernföretag och, om bolaget är moderbo
lag, koncernredovisning samt sådana förhållanden beträffande dotterföre
tagen som avses i första punkten. 
6 Riksdagen IWI0/81. 8 sam/. Nr 4 
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Kan begärd upplysning lämnas endast med stöd av uppgifter. som ej är 
tillgängliga på stämman. skall upplysningen inom två veckor därefter 
skriftligen hos bolaget hållas tillgänglig för aktieägarna samt översändas till 
aktieägare. som begärt upplysningen. 

Finner styrelsen att begärd upplysning icke kan lämnas till aktieägarna 
utan väsentligt förfång för bolaget. skall upplysningen i stället på aktieäga
rens begäran lämnas till bolagets revisorer inom två veckor därefter. 
Revisorerna skall inom en månad efter stämman till styrelsen avge skrift
ligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till dem samt 
huruvida upplysningen enligt deras mening hort föranleda ändring i revi
sionsberättelsen eller, beträffande moderbolag, koncernrevisionsberättel
sen eller eljest ger anledning till erinran. Om så är fallet. skall iindringen 
eller erinringen anges i yttrandet. Styrelsen skall hålla revisorernas yttran
de tillgängligt för aktieägarna ho• bolaget samt översända det i avskrift till 
aktieägare, som begärt upplysningen. 

I ett aktiebolag med hiigst tio 11ktie
iigare giillcr 11tii1·er l'(ld som ji"iljer 
m· f1)rs111-trc((ie styckena att l'(llje 
aktieii/!lll'C skall hcredas til(fl//le att 
ta del ar hiicker, räkenskaper och 
andra handlingar. som riir bolagets 
1·erksamhet, i den omfi1ttning det 
hehiivs Ji'ir alt aktieägaren skall 
kunna bedöma hol11gets ställning 
dler visst iirende som skall fiirc
komma på holagsstiimman. Om det 
kan ske utan oskälig kostnad eller 
omg<lng, skall styrelsen och rak
stii//ande dircktiiren dessutom pä 
hegiiran hitriida aktieiigaren med 
den utredning som hchiii·s fiir nyss 
an!{il'et iinda111äl samt til/lwndalul/
/a bchiii·/iga m·skr(ficr. Vad som 
sagts .f{"inlf i detta stycke gäller 
inte, om det skulle 111e1~fi'ira en pä
taglig risk .fi"ir all\'{/rlig skada .for 
holaget atl akticiigaren j{Jr del m· 
uppg(fter om bolagets rerksamhet. 

14 * 
Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämma utom i 

fall som avses i 4 kap. 13 § andra stycket. Beslutet är giltigt om det biträtts 
av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna, om ej annat följer av 15 *· 

Har i bolagsordningen på grund av lag eller annan författning eller efter 
regeringens medgivande intagit~ föreskrift. enligt vilken viss bestämmelse 
icke får ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill. får ej heller 
sådan föreskrift ändras utan regeringens tillstånd. 

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re-

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re-
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gistrcring och får utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 * ej verkställas 
förrän registrering skett. 

83 

Fiireslag1'11 lydelse 

gistrcring och fi'tr utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 * ej verkställas 
förrän registrering skett. A1·ser 
iindrin;:t'n ho/aget.1· .firma eller d1·11 
ort i Sl'erige diir holagets styrelse 
ska/I lw sill .1iite. skall /iinsstyrclscn 
i det /iin diir strrdsen .fiire iindring
cn har sitt siitc genast underrättas 
0111 ii11dringe11. 

IO kap. 

~ * 
Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. om ej rege

ringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall tillåter 
annat. Den som iir omyndig eller i konkurs kan ej vara revisor. 

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekono
miska förhållanden. som med hiinsyn till arten och omfånget av bolagets 
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande. 

Till revisor kan även utses auktori
serat eller got.lkänt revisionsbolag. 
Vid tillämpning av bestämmelserna 
i detta kapitel likstiillcs auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad 
revisor och godkänt revisionsbolag 
med godkänd revisor. Bolag som 
utses till revisor skall till styrelsen 
för det bolag som revisionen avser 
anmiila vem som är huvudansvarig 
för revisionen. Den huvudansva
rige skall \'ara i auktoriserat rcvi
sionsholag auktoriserad revisor och 
i got.lkänt rcvisionsbolag auktori
serad eller godkänd revisor. Be
stämmelserna i 4 och I J. :!$:!$ tilliim
pas på den huvudansvarige. 

Till revisor kan även utses auktori
serat eller godkänt revisionsholag. 
Vid tillämpning av hestiimmelserna 
i detta kapitel lik.ltiills auktoriserat 
revisionsbolag med auktoriserad 
revisor och goJkänt revisionsholag 
med godkänd n~visor. Bolag som 
utses till revisor skall till styrelsen 
för Jet bolag som revisionen avser 
anmiila vem som är huvudansvarig 
för revisionen. Den huvudansva
rige skall i auktoriserat revisionsbo
lag 1·am auktoriserad revisor och i 
got.lkänt revisionsbolag auktori
serad eller godkänd revisor. Be
stämmelserna i 4. 12 och 15 §§till
liimpas pil den huvut.lansvarige. 

Till revisor i dotterföretag hör. om det kan ske, utses minst en av 
moderbolagets revisorer. 

Up11gär holaget.1· h111ulna egnt1 ka
pital till minst en mi(ion kn111or. 
skall minst en a1· holags.1·tii111111an 
utsedd rel'isor 1·ara auktoriserad 
rel'isor eller godkiind rcl'isor. 

,\1i11.1·1 en al' holagsstii111111an utsedd 
rl'l'isor skall rnm auktorisernd rn·i
sor eller godkiind rn·i.1·or 
I. 0111 holagets hundna egna ka{Jital 
llfl{igär till 111i11st en mi(iu11 kronor. 
eller 
2. om enligt den .1·enast Ji1.1·1stii/ld11 
halansriikning1'n jitll tiidning inte 
.finns fi'ir holagets registrerade ak
tiekapital. 
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Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi
sor om 

I. tillgångarnas nettovärde enligt 
fastställda balansräkningar för de 
två senaste räkenskapsåren över
stiger ett gränsbelopp som motsva
rar I 000 gånger det enligt lagen 
(1963: 381) om allmiin försäkring 
bestämda basbeloppet för den sista 
månaden av respektive räkenskaps
år. 

I. tillgångarnas ncttoviirde enligt 
faststiillda balansräkningar för de 
två senaste räkenskapsilrcn över
stiger ett gränsbelopp som motsva
rar I 000 gånger det enligt lagen 
(/962: 381 J om allmiin försäkring 
bestämda basbeloppet for den sista 
månaden av respektive riikenskaps
år. 

2. antalet anställda hos bolaget under de tvfi senaste räkenskapsären i 
medeltal överstigit 200. eller 
3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista 
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Regeringen eller myndighet s1Jm regeringen bestiimmcr kan i friiga om 
visst bolag. beträffande vilket de i andra stycket I eller 2 angivna omstän
digheterna föreligger. föron.lna att bolaget fär utse viss godkiind revisor i 
stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut iir giltigt i högst frm år. 

Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i 
en koncern om nettoviirdet av kom:ernföretagens tillgångar enligt fast
ställda koncernbalansräkningar för de två senaste riikenskapsflren över
stiger det gränsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet anstiillda 
vid koncernföretagen under niimnda tid i medeltal överstigit 200. 

I annat bolag än som avses i första. andra och tjärde styckena skall 
auktoriserad revisor eller godkänd revisor utses. om iigarc till en tiondel av 
samtliga aktier begär det vid bolagsstiimma. där revisors val skall ske. 

13 * 
Revisor far ej till enskild aktieägare eller utomstäende lämna upplysning-

ar om sådana bolagets angeliigenheter som han fått kiinnedom om vid 
fullgörande av sitt uppdrag. om det kan liinda till förfång för bolaget. 

Revisorn är skyldig alt till bolags
stämman lämna alla upplysningar 
som bolagsstämman begär. om det 
ej skulle lända till väsentligt förfäng 
för bolaget. 

Revisorn iir skyldig alt till bolags
stiimman lämna alla upplysningar 
som bolagsstiimman begiir. om det 
ej skulle lända till viisentligt förfang 
för bolaget. Rn·isorn iir l'idare .1k.l'/
dig att /ii11111a 111edrl'risor, grans
kar<' so111 m·s1·.1· i /.-1 ~. nv rei·isc1r 
och, 11111 holaget /111r.fi'irsatts i kon
kurs. k1111k11r.1Firl"lllt11rl' c1:fimlcr
liga llfl[llys11ing11r 0111 holagcts an
ge/iigcnhetcr. 

15 * 
Fiir registrering skall holaget 1111-

miila 1·c111 som utsetts till rn·isor 
s11111t dennes [!Ostadrcss och per
so111111nmu'r. Bestii111111clsl'rna i 8 
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kap. 15 ~andra stycket skall hiirl'id 
tilliimpas. 
Senast en nulnad <fter elen ordina
rie bolai.:sstiimman skall bolaget till 
registreringsmyndigheten siinda in 
en aktuell .förteckning ö1·er bola
gets reri.rnrer med uppgift om 
deras postadress och pesonnum
mer. 

11 kap. 

4 * 
Utan hinder av vad i 15 * fjärde 
stycket hokföringslagen ( 1976: 125) 
Ji"ire.1·kril'es om användningen av 
belopp. varmed värdet av där av
sedd anläggningstillgång 11ppskril'es 
får sådant belopp utnyttjas även till 
fondemission eller avsättning till en 
uppskrivningsfond. vilken får tai.:as 
i anspråk endast för ändamål som 
avses i nämnda lagrum i bokfö
ringslagen eller för fondemi.uion. 

Utan hinder av vad i 15 * fjärde 
stycket bokföringslagen ( 1976: 125) 
.fi"ireskrin om anviindningen av be
lopp, varmed värdet av där avsedd 
anläggningstillgång uppskrivs, får 
sådant belopp utnyttjas även till ök
ning av aktiekapitalet genom ny
emission eller fondemission eller 
till avsiittning till en uppskrivnings
fond. vilken får tas i anspråk endast 
för iindamål som avses i nämnda 
lagrum i bokföringslagen eller för 
öknini.: m· aktiekapitalet. 

Vid värdering av moderbolags aktier eller andelar i dotterföretag skall 
aktier. vilka dotterföretaget äger i moderbolaget, ej anses ha något värde. 

6 * 
Om synnerliga skäl föreligger. får regeringen eller myndighet som rege-

ringen bestämmer medge att bruttoomsiittningssumman icke behöver 
anges i resultaträkningen i årsredovisningen. 

Dril·er holuget av 1•<irwuira 1·11-
sentligen oberoende rörelsegrenar, 
skall bruttoresultatet av 1·arje så
dan rörelsegren särskilt redol'isas. 

Som särskild intäktspost skall upptagas utdelning på aktier i dotterbolag. 

8 * 
Utöver vad som följer av bokföringslagen ( 1976: 125) skall i resultaträk-

ningen och balansräkningen lämnas uppgifter och särskilda upplysningar i 
följande hänseenden: 

I. Aktier i andra bolag skall upptagas med angivande för varje bolag av 
dess namn. antalet aktier och dessas nominella värde och värde enligt 
balansräkningen. Understiger båda dessa värden för aktierna i ett holag, 
som ej är dotterbolag, femtiotusen kronor eller det liigre belopp. som 
motsvarar fem procent av det aktieiigande holagets eget kapital enligt 
balansräkningen, får dock specifikation utelämnas. När det ur allmiin och 
enskild synpunkt är påkallat får regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer tillåta att även eljest aktier redovisas utan specifikation. 
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2. Består aktiekapitalet av aktier av olik<I slag. skall anges hur det 
fördelar sig på de olika aktieslagen. 

3. Ändringar i beloppen av det egna kapitalets poster jämfört med 
föregående balansriikning skall specificeras. 

4. Om bolaget innehar fordran pä grund av penninglän som liimnats med 
stöd av tillstånd enligt 12 kap. 8 .~ eller ställt siikerhet med stöd av s{1dant 
tillstånd. skall uppgift liimnas diirom. Storleken av liirnnade 1;1n samt arten 
av ställda säkerheter och beloppet av de lån. för vilka säkerhet stiillts. skall 
anges. Uppgift skall iiven lämnas om vilken anknytning till bolaget den har 
till vilken län lämnats eller för vilken säkerhet stiillts. 

5. Har bolaget utelöpande län. som iir konvertibla eller förenade med 
optionsrätt till nyteckning. -;kall för va1jc lån anges utestående liinebclopp 
samt tid och villkor for utbyte eller för nyteckning. Beträffande utell>pande 
lån mot vinstandelsbevis skall för vai:ie lån anges utestilendc liinebelopp 
och riintcbestämrnelserna. 

6. För vai:je i balansräkningen som anliiggningstillgäng upptagen post. 
vari ingår skepp eller maskiner. inventarier llCh dylikt eller byggnader. 
skall anges dels tillgångarnas anskaffningsviirde. dels det sammanlagda 
beloppet av de intill balansdagen på anskaffningsviirdet företagna av- och 
nedskrivningarna. Har sädana tillgångar uppskrivits. skall även anges 
kvarstående oavskrivet belopp av uppskrivningen. 

7. För fastigheter som iir anläggningstillgilngar skall anges taxeringsviir
den med fördelning på de under särskilda poster i balansräkningen upp
tagna tillgängarna. 

8. Om det förekommit silclan röriindring i resultatriikning eller balans
räkning beträffande posters gruppering eller eljest som viisentligt p{iverkar 
jämforbarheten mellan åren. skall. redogörelse lämnas för foriindringcn. 

9. D1"ii'er holagct riirl'iscgrcnar 
som iir 1·iise11tlige11 ohcroe11dt' 111· 

1·w·a1ulra. skall hruttor('.\'11/tatet m· 
l'lll:i<' si/dan riirds<'gr<'n rcdo1·i.rn.1 
siirskilt. 

De uppgifter och särskilda upplysningar som avses i första stycket för 
intagas i noter. om tydliga hiinvisningar göres vid de poster i redovisnings
handlingarna till vilka de hänför sig. 

l) *I 
I förvaltningsbcrättelsen skall upplysning liimnas dels om s;'idana för 

bedömningen av bolagets verksarnhetsresultat m.:h stiillning viktiga förhål
landen. för vilka redovisning ej skall lämnas i resultaträkning eller balans
räkning, dels om händelser av väsentlig betydelse för bolaget. som inträffat 
under räkenskapsåret eller efter deltas slut. 

I förvaltningsberällelsen skall anges mcdclantalct under riikenskapsärct 
anställda personer med angivandr~ tillika av medelantalet för vaije arbets
ställe med mer än tjugo anställda. Vidare skall anges sammanlagda belop
pet av räkenskapsårets löner rn.:h ersättningar dels till styrelsen och verk
ställande direktör, dels till övriga anställda. Tantiem och därmed jämställd 
ersättning till styrelsen och verkstiillande direktör skall anges siirskilt. Har 

1 Senaste lydelse 1977: 1092. 
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bolaget anstiillda i flera länder. skall löner och ersättningar anges siirskilt 
för varje land jiimte uppgift om medelantalct ansUillda i respektive land. 

Förvaltningsberiittelsen skall innehålla förslag till dispositioner betriif
fande bolagets vinst eller förlust. 

Aktiebolag som enligt 10 kap. 3 * 
andra stycket är skyldigt att ha auk
toriserad revisor skall till förvalt
ningsberättelsen foga en finansi
eringsanalys. I denna skall redovi
sas bolagets finansiering och kapi
talinvesteringar samt fi"irllndri11ge11 
ar riirclsekapitalet under räken
skapsåret. 

t'tt aktiebolag som enligt 10 kap. 
3 * andra stycket iir skyldigt att ha 
auktoriserad revisor skall till för-
valtningsberiillelsen foga en finan
sieringsanalys. I .finansiaing.wna
lysen skall redovisas bolagets finan
siering och kapitalinvesteringar un
der riikenskapsäret. 

12 kap. 

4 ~ 
Till reservfond skall avsiittas belopp som 
1. om reservfonden ej uppgiir till tjugo procent av aktiekapitalet. mot

svarar minst tio procent av den del av nettovinsten för året som ej går ät för 
att täcka balanserad förlust. 

2. pä grund av aktieteckning erhällits för aktierna utöver det nominella 
beloppd. 

3. den för vilken aktie förverkats erlagt till bolaget. 
4. enligt 4 kap. 17 * skall tillfalla bolaget . 
.'i. vid utbyte av fordran enligt skuldebrev mot aktie. motsvarar skillna

den mellan fordringsbeloppet och aktiens nominella belopp. 
6. enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden. 
7. enligt beslut av bolagsstämman eljest skall överföras från det i balans

räkningen redovisade fria egna kapitalet till reservfond. 
Vid beräkning av det belopp. som enligt första stycket I minst skall 

avsättas till reservfond. skall nettovinsten ökas med vad som kan ha 
tillerkänts styrelseledamot, verkställande direktör eller annan som tan
ticm. 

Nedsättning av reservfond för enligt beslut av bolagsstämman endast 
ske för 

I. tiiekande av sädan förlust enligt fastställd balansräkning som ej kan 
täckas av fritt eget kapital. 

2. fondemission. eller 2. iikni11g m· aktiekapitalet ge
nom nyemission eller fondemis
sion, eller 

3. annat ändamål, om rätten med motsvarande tillämpning av 6 kap. 6 ~ 
ger tillstånd till nedsättningen. 

13 kap. 

2 § 

Finner styrelsen l'id 11pprätta11de 
111· balansräkning eller eljest. att 
bolagets eget kapital understiger en 
tredjedel av det registrerade aktie
kapitalet. skall styrelsen snarast 

Det äligger styrelsen alt <~fiir

driijligcn uppriilta en siirskild ha
lansriikning sä snart det .finns skiil 
att anta att bolagets eget kapital un
derstiger en tredjedel av det regi-
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möjligt till bolagsstiimnrn hänskjuta 
fråga om bolaget skall triida i likvi
dation. Fast.1·tiilll's ej på ordinarie 
bolagsstämma under niistföljande 
riikenskapsår balansriikning som 
ut visar att del egna kapitalet uppgär 
till hälften av det registrerade aktie
kapitalet. skall styrelsen. om ej bo
lagsstiimman beslutar att bolaget 
skall träda i likvidation. hos rätten 
ansöka att bolaget .fi'irsiittes i likv1.
dation. Sådan ansökan kan iiven 
göras av styrelseledamot. verkstäl
lande direktör. revisor eller aktie
ägare. 
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strerade aktiekapitalet. \'isar h11-
la11srii/..11i11gl'11 11tt sä iir .fiilll't. skall 
styrelsen snarast möjligt till bolags
stiimma hiinskjuta fn'1ga om bolaget 
skall triida i likvidation. Ciodkii1111s 
ej pi1 ordinarie holagsstiimma under 
niistföljande riikenskaps;\r balans
riikning a1·s1'1'mfr .lfiil/ni11gl'l1 1·id ti
den Fir stiimm1111 som ut visar all 
det egna kapitalet uppgiir till hiilften 
av det registrerade aktiekapitalet. 
skall styrelsen. om ej bolagsstiirn
man beslutar all bolaget skall triida 
i likvidation. hos rätten ansöka att 
bolaget Firsiin1· i likvidation. Si\dan 
ansi'lkan kan iiven giiras av styrel-
selcdanwt. verkstiillande direktör. 
revisor eller akticiigare. 

Göres ansökan enligt första stycket. förordnar riitten att bolaget skall 
triida i likvidation. om ej under ärendets handläggning i tingsriitten styrkes 
att balansriikning utvisande att bolagets eget kapital uppg{ir till hälften av 
det registrerade aktiekapitalet blivit granskad av revisorerna och godkänd 
av bolagsstämma. 

Vid beräkningen av det egna kapitalets storlek tilliigges inom linjen en 
post utvisande den ökning av tillgi'mgarnas sammanlagda viirde som skulle 
följa, om de redovisades till försiiljningsviirdet med avdrag för försiiljnings
kostnadcrna. Betriiffande sädana anläggningstillgiingar. som undergår fort
löpande viirdeminskning, gäller dock att de upptages till anskaffningsviir
Jct minskat med erforderliga avskrivningar och nedskrivningar. um diirigc
nom erhålles ett högre viirdc. 

Underlåter styrelseledamöterna 
att fullgöra vad som äligger dem en
ligt första stycket. svarar de och 
andra som med vetskap hiirorn 
handlar på bolagets viignar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
lriider även för aktieägare som. när 
likvidationsplikt föreligger enligt 
första stycket 1111drn meningen. 
med vetskap härom deltager i be
slut att fortsätta bolagets verksam
het. Ansvarighet 1·aro111 1111 iirfi·tig.1 
gäller dock ej för förbindelser som 
uppkommer sedan likvidationsfr{i
gan hänskjutits till riittens prövnin.'!: 
eller halansräkning 11t1·i.w11dc att 
bolagets eget kapital uppgår till 
hälften av del registrerade aktieka
pitalet blivit granskad av revisorer
na och godkiind av bolagsstiimma. 

Underliiter styrelseledamöterna 
att fullgöra vad som ;(ligger dem en
ligt första stycket. svarar de och 
andra som med vetskap härom 
handlar pi't bolagets vägnar solida
riskt för bolagets uppkommande 
förbindelser. Sådant ansvar in
träder iiven för aktieiigare som. när 
likvidationsplikt föreligger enligt 
första stycket tred}l' meningen. 
med vetskap hiirom deltar i heslul 
att fortsätta bolagets verksamhet. 
J>en ansvarighet som dl't 1111 iirfi·å
ga om giiller dock ej för fiirhin
delser som uppkommer sedan likvi
dationsfrägan hiinskjutits till riit
tens prövning eller sedan en balans
riikning. som 11tl'i.rnr att bolagets 
eget kapital uppgiir till hiilften av 
det registrerade aktiekapitalet. bli
vit granskad av revisorerna och 
godkänd av bolagsstiimrna. 
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19 kap. 

2 § 

Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande direktö
ren eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller annan 
författning att 

I. till myndigheten sända in be
hörig redovisningshandling, revi
sionsberättelse eller delårsrapport. 

I. till myndigheten sända in be
hörig redovisningshandling, revi
sionsberättelse. delårsrapport eller 
förteckning enligt 8 kap. 15 §fjärde 
stycket eller JO kap. 15 § andra 
styckl'f. 

2. hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering. 
Föreläggande enligt första stycket 2 får ej meddelas. om underlåtenhet 

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut för
faller eller bolaget blir skyldigt träda i likvidation. 

Försuttet vite utdömes av registrcringsmyndigheten. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. Ett aktiebolag, som före ikraftträdandet av denna lag har fått ett 

bestämmande inflytande över en juridisk person och en betydande andel i 
resultatet av dess verksamhet. skall inte i vidare mån tin som följer av I 
kap. 2 § i dess nya lydelse anses vara moderbolag till den juridiska perso
nen. 

3. Styrelserepresentation för anstiillda som förekommer vid denna lags 
ikraftträdande inskränks inte genom I kap. 2 § i dess nya lydelse. 

4. För bolag som är registrerat i aktiebolagsn.:gistret vid ikraftträdandet 
av denna lag tillämpas de nya bestämmelserna i 8 kap. 15 § IJärde stycket 
och 10 kap. 15 § fr. o. m. den I januari 1982. Sädant bolag skall göra 
anmälan som avses i 10 kap. 15 §första stycket första gången i samband 
med att bolaget insänder förteckning enligt andra stycket i samma para
graf. 

5. 4 kap. I § fjärde stycket gäller också vid nyemission i bolag vars 
aktier är noterade på lista utgiven av sammanslutning av svenska fond
kommissioniirer. 
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Lagförslagen i proposition 1979/80: 144 

1 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar 

dels att 18, 38-47, 49-51. Si, 81, 105a. 110, 111och117a** samt 
huvudrubriken närmast före 38 * :;kall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. I a och 24 a 9§. samt 
närmast före 38, 43 a och 44 §§ nya undcrrubriker av nedan angivna ly
delse. 

N11viirmule lydelse Fares/agen lydelse 

I a § 

Utdelning 111å ej ske m· ann11t iin 
den vinst, som jure.finnes enligt 
fastställd balansriikning för sis/11 r~i-

1 Senaste lydelse I% 7: 621. 

Äger en ekonomisk fi:irening stl 
många aktier eller andelar i en 
s1·ensk eller utländsk j11ridisk per
son att den har mer iin hä(fien m· 
rasterna .Mr samtliga aktier eller 
andelar. iir de11 ekonomiska .fiJr
e11inge11 111oder,fi"ire11i11g och den 
andra juridiska personen dotter
.fi'iretau. Äger ett dottl'1:fi'iretag eller 
iiger en 111ode1ji'irening od1 ett eller 
flera dotterji'iretag tillsa111111a11s el
ler äger .flera dotter,/('iretag till.rnm
mans aktfrr eller andelar i en juri
disk perso11 i den om.fimning som 
a11gil'it.1· 1111. iir iil'l'll sist11iimmla ju
ridiska person dottn:fi'iretau till 1110-
derji'ire ningen. 

liar en ekono111isk fi'irening i an-
1wl ji1ll pcl grund a1· 11ktie- eller an
delsinnehar eller m·t11/ l'nsa111 t'lf 
hestämmande in.flytande 1)1·er en 
j11ridisk person och en hetydande 
1111del i res11/tatet a1· dess 1·erksam
het. iir den ekonomiska fiireni11gen 
111ode1jurening och den juridiska 
personen dotte1:fi'iretag. 

Moder.förening och dot1e1:fi'iretau 
11/giir till.1·a111mans en koncem. 

Utdelning fur inte ii1·er.1·tiga 1·ad 
som i faststiilld balansräkning och. i 
fräga 0111 mode1:fi:irening. i ,!(1.1·1-



LU 1980/81: 4 Bilaga 2 

Nm·<ir<mde lydelse 

kenskapsåret, i den mån rinsten 
icke skall arsiittas till resen:f(in
de11. Ej heller mä 11tbetal11i11g m· 
gottgörelse. rnrom .fi'irmiiles i 17 * I 
mom. och som icke inräknats i års
vinsten. iiga rum i vidare mån än 
att föreskriven avsättning kan ske 
till reservfonden. I övrigt mu 
utbetalning till medlemmarna av 
föreningens tillgångar ej verkställas 
annorledes än genom återbetalning 
av insatsbelopp enligt 16* I mom. 
eller 16a *eller i samband med ned
sättning av insatsernas belopp en
ligt 68 * sista stycket. 

Utdelning, som beräknas a1111or
ledes än i förhållande till den om
fattning rnri medlemmarna deltagit 
i föreningens verksamhet eller den
na eljest tagits i anspråk. mtl fast
ställas till högst.fem procent för år å 
inbetalda insatser. 
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ställd ko11ffmbalansriikni11g för det 
senaste räkenskapsåret redm·isas 
st/som fi:ireningen.1· eller ko11cer
ne11s netto1·inst fiir året. balanse
rade l'inst och Jl"ia fimder med <11"
drng fiir I. redol'i.wd j(Jrlust. 2. be
lopp som enligt lag eller stadgar 
skall m·siittas till h1111det eget kapi
tal eller. ifråga om moder.fi'ire11ing. 
hel opp som al' det .f/-ia egna kapita
let i konccmen enligt <lrsredol'is
ningama fi"ir Järetag inom denna 
skall <J1·l'lfi'iras till hundet eget ka
pital, 3. belopp som enligt stad
garna e(jest skall am·iindas fi"ir an
nat iinda11ull iin 11tdelni11g till med
lemmarna. Ej heller .tär gottgörelse 
som a1·ses i 17 § I mom. och som 
icke inräknats i årsvinsten heta/as 
ut i vidare mån iin att föreskriven 
avsättning kan ske till reservfon
den. I övrigt filr utbetalning till 
medlemmarna av föreningens till
gångar ej verkställas på annat siitt 
än genom ftterbetalning av insatsbe
lopp enligt 16 § I mom. eller 16 a * 
eller i samband med nedsättning av 
insatsernas belopp enligt 68 ~ sista 
stycket. 

Utdelning. som beräknas på an
nat sätt än i förhållande till den om
fattning i l'ilken medlemmarna del
tagit i föreningens verksamhet eller 
i ö1Tigt tagit denna i anspråk. får 
fastställas till högst en ränta för är 
ptl inbetalda insatser som mot.1"\'a
rar det a1· riksbanken fi1.1·tstlillda 
diskonto som giillde 1·id riiken
skapsårcts wgång med tillägg 111· 

tre procentenheter. 
\/instutdclning eller utbetalning i 

a11nw1 form m· gottgiirelse som 
m·se.1· i 17 § I 1110111 • .filr i/lie ske med 
så stort be/upp att 11tdelni11gen eller 
utbetalningen med hänsyn till för
eningens eller koncernens konsoli
deringsbehm'. lihiditet eller stiill-
11ing i ö1Tigt står i strid mot god 
qlfiir.ued. 
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Styrelsens årsredovisning2 
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24a § 

Om en Ji"irening har blii'it 111oder
Ji"irening. skall styrelsen meddela 
dettll till dottl'lfiiretagets led11ing. 
Dotterföretager.i· ledning skall liim
na styrdsc11 får moder.fi'ireningen 
de upplysningar som hehö1·s fiir /Je
riikningen ar koncernens stiillning 
och resultatt'I 111· koncernens 1·erk
swnhe1. 

Redo\·isning 

År.1·rcdo1·is11ing 111. 111. 

38 ~ 

För varje räkenskapsår skall sty
relsen avge årsredovisning. Denna 
består av resultaträkning, balans
räkning och förvaltningsberättelsc. 

I fråga om resultaträkning och 
balansräkning i årsredovisning och 
i årsbokslut enligt bokföringslagen 
( 1976: 1251 giiller, förutom bestäm
melserna i niimmla lag. föreskrifter
na nedan om årsredovisning m. m. 
Dock tillämpas 39 § fjiirde stycket 
och 40 § första stycket endast på 
årsredovisningen. 

I {irsredovisningen skall återges 
resultatriikningcn och balansräk
ningen för närmast föregående rä
kenskaps;lr. Har under året ändring 
vidtagib bctriiffande specificering
en av poster i resultaträkningen och 
balansräkningen. skall uppgifterna 
lhtn den tidigan: årsredovisningen 
sammanstiillas så att dessa kan jäm
föras med posterna i den senare 
iirsredovisningen. om siirskilt 
hinder inte möter. 

Arsredovisningen skall skrivas 
under av samtliga styrelseledamö
ter. Har bet räffandc ilrsredovis
ningen avvikande mening anteck
nats till styrelsens protokoll. skall 
yttrandet fogas till redovisningen. 

2 Beträffande 38-44 a §§ anges endast föreslagen lydelse. Senaste lydelse av 41 § I 
och 4 mom. 1967:538. av 4H I mom. 1967:621. a\' -13a~ 1979:313 och av 44a§ 
1975: 1391. 
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Minst en månad före ordinarie 
föreningsstämma skall årsredovis
ningshandlingarna för det förflutna 
räkenskapsåret avlämnas till revi-
sorerna. 

Senast en månad efter det resul
taträkningen och balansräkningen 
blivit faststiillda. skall avskrift av 
il.rsredovisning och revisionsberät
telse hållas tillgängliga hos för
eningen för alla som är intresserade 
samt efter särskilt föreläggande av 
länsstyrelsen insändas dit. Sådant 
föreläggande utfärdas när någon be
gär det. Föreningar som avses i 
46 § 4 mom. första stycket är utan 
särskilt föreläggande skyldiga att 
insända nämnda handlingar till 
länsstyrelsen. 

På avskriften av årsredovisning
en skall en styrelseledamot teckna 
bevis om att resultaträkning och ba
lansräkning har fastställts. Uppgift 
skall ocksii lämnas om fastställelse
dagen. Beviset skall även innehålla 
uppgift om föreningsstämmans be
slut beträffande föreningens vinst 
eller förlust. 

39 * 
Utan hinder av vad som före

skrivs i 15 § fjärde stycket bokfö
ringslagen I 1976: 125) om använd
ningen av belopp. varmed värdet av 
där avsedd anläggningstillgång upp
skrivs. får sådant belopp utnyttjas 
även till avsättning till en uppskriv
ningsfond. vilken får tas i anspråk 
endast för ändamål som avses i 
nämnda lagrum i bokföringslagen. 

Vid värdering av aktier eller an
delar som en moderförening äger i 
ett dotterföretag skall andelar som 
dotterföretaget äger i moderför
eningen inte anses ha nf1got värde. 

Andelar i andra företag än aktie
bolag skall likställas med aktier 
som ägs av moderföreningen vid 
uppställningen av moderförening
ens resultaträkning och balansräk
ning samt vid specificering enligt 
42§. 
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I balansriikning och resultatr~ik

ning i årsredovisningen behöver 
storlek rn.:h förändringar av lagerre
serven uppges endast av föreningar 
som avses i 46 § 4 mom. första 
stycket. 

40 * 
Om synnerliga skäl föreligger. får 

regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer medge att 
bruttoomsättningssumman inte be
höver anges i resultaträkningen i 
årsredovisningen. 

I resultaträkningen skall utdel
ning på aktier i dotterbolag tas upp 
som en särskild intäktspost. Som 
en särskild kostnadspost skall tas 
upp gottgörelse som avses i 17 * 1 
mom. och som inte har inräknats i 
årsvinsten. 

41 * 
balansräkningen skall aktier i 

dotterbolag tas upp som en särskild 
post bland tillgångarna. 

En förenings eget kapital skall 
delas upp i bundet eget kapital och 
fritt eget kapital eller ansamlad för
lust. Under bundet eget kapital 
skall tas upp inbetalda insatser. re
servfond och uppskrivningsfond. 
Under fritt eget kapital eller ansam
lad förlust skall tas upp fria fonder. 
var för sig. balanserad vinst eller 
förlust samt nettovinst eller förlust 
för räkenskapsåret. Balanserad för
lust och förlust för räkenskapsfiret 
tas därvid upp som avdragsposter. 

Fordran på insats får inte tas upp 
som tillgång. Redovisningen av 
fullgjorda insatser får ske så att i 
balansräkningen anges hela insats
kapitalet samt hur mycket härav 
som inte har fullgjorts. varefter 
skillnaden - de betalda insatserna 
- utförs som en särskild post under 
eget kapital. 

Om del i en fordrings- eller skuld
post enligt balansräkningen ingår 
en fordran hos eller skuld till ett 
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dotterföretag eller en moderföre
ning. skall beloppet anges särskilt. 
Angivandet får ske inom linjen. 
Det~amma gäller i fråga om pant 
och därmed jämförliga säkerheter 
eller ansvarsförbindelser till förmån 
för ett dotterföretag eller en moder
förening. 

42 * 
Utöver vad som följer av bokfö

ringslagen ( 1976: 12."l skall i resul
tatriikningen och halansräkningen 
lämnas uppgifter och särskilda upp
lysningar i följande hänseenden: 

I. Aktier skall tas upp med angi
vande för vaije bolag av dess namn. 
antalet aktier och dessas nominella 
värde och värde enligt balansräk
ningen. Understiger båda dessa 
värden för aktierna i ett bolag, som 
inte är dotterföretag, femtiotusen 
kronor eller det lägre belopp som 
motsvarar fem procent av förening
ens eget kapital enligt balansräk
ningen, får dock specifikation ute
lämnas. När det från allmän och en
skild synpunkt är påkallat, får rege
ringen eller den myndighet som re
geringen bestämmer tillåta att ak
tier även i andra fall redovisas utan 
specifikation. 

2. Ändringar i beloppen av det 
egna kapitalets poster jämfört med 
föregående halansräkning skall spe
cificeras. 

3. För varje post som upptas i 
balansräkningen som anläggnings
tillgång och där skepp eller maski
ner. inventarier och dylikt eller 
byggnader ingår skall anges dels 
tillgångarnas anskaffningsvärde. 
dels det sammanlagda heloppet av 
de av- och nedskrivningar som har 
företagits på anskatfningsvärdet in
till balansdagen. Har sådana till
gångar uppskrivits. skall även 
anges kvarstående oavskrivet he
lopp av uppskrivningen. 

4. För fastigheter som är an
läggningstillgångar skall anges tax-
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eringsvärdet med fördelning på de 
tillgångar som har upptagits under 
särskilda poster i balansräkningen. 

5. Om det har förekommit sådan 
förändring i resultaträkning eller 
balansräkning beträffande posters 
gruppering eller eljest som väsent
ligt påverkar jämförbarheten mel
lan åren. skall redogörelse lämnas 
för förändringen. 

6. Driver föreningen rörelse
grenar som iir väsentligen oberoen
de av varandra. skall bruttoresulta
tet av varje sådan rörelsegren redo
visas särskilt. 

De uppgifter och särskilda upp
lysningar som avses i första stycket 
får tas in i noter. om tydliga hänvis
ningar görs vid de poster i redovis
ningshandlingarna till vilka de hän
för sig. 

43 * 
Förvallningsberättelsen skall 

upprättas med iakttagande av god 
redovisningssed. 

I förvaltningsberättelscn skall 
lämnas upplysning dels om sådana 
för bedömningen av föreningens 
verksamhetsresultat och ställning 
viktiga förhållanden. för vilka redo
visning inte skall lämnas i resul
taträkningen eller balansriikningen. 
dels om händelser av väsentlig be
tydelse för föreningen. som har in
träffat under räkenskapsåret eller 
efter dettas slut. Förvaltningsberät
telsen skall vidare innehålla upp
gifter om väsentliga förändringar i 
medlemsantalet samt om sum
morna av insatsbelopp som skall 
återbetalas under nästa räken
skapsår dels enligt 16 * I mom .. 
dels enligt 16a *· 

I förvaltningsberättelsen skall 
anges medclantalet under räken
skapsåret anställda personer såväl 
för företaget i dess helhet som för 
varje arbetsställe med mer än tjugo 
anställda. Vidare skall anges det 
sammanlagda beloppet av räkcn-



LU 1980/81: 4 Bilaga 2 

Nuvarande lydelse 

7 Riksdagrn /98018 I. 8 sam/. Nr 4 

97 

Föreslagen lydelse 

skapsårets löner och ersättningar 
dels till styrelsen och andra perso
ner i ledande stiillning, dels till övri
ga anställda. Har föreningen an
ställda i flera länder, skall löner och 
ersättningar anges särskilt för varje 
land jiimte uppgift om medel antalet 
anställda i respektive land. 

Förvaltningsberättelsen skall in
nehålla förslag till dispositioner be
träffande föreningens vinst eller 
förlust. 

För förening som avses i 46 * 4 
mom. första stycket skall till för
valtningsberättelsen fogas en finan
sieringsanalys. I linansieringsana
lysen skall redovisas föreningens fi
nansiering och kapitalinvesteringar 
under räkenskapsåret. 

Koncer11redo1·is11i11g 

43 a § 

I en moderförening skall. utöver 
årsredovisning för moderförening
en, för varje räkenskapsår avges en 
koncernredovisning bestående av 
koncernresultaträkning och kon
cernbalansräkning. Redovisningen 
skall hänföra sig till balansdagen för 
moderföreningen. 

Bestämmelserna i 38 * fjärde
sjunde styckena tillämpas även på 
koncernredovisning och koncern
revisionshcriittelse. Moderföre
ningen är dock utan särskilt fi.\reliig
gamle skyldig att insiinda nämnda 
handlingar till länsstyrelsen. 
· Koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen skall var 
för sig utgöra ett sammandrag av 
moderföreningens och dotterföreta
gens resultaträkningar och balans
räkningar. Sammandraget skall 
upprättas enligt god redovisnings
sed. 

Koncernresultaträkningen skall 
utvisa koncernens årsresultat efter 
avdrag för redovisad vinstutdelning 
inom koncernen och efter avdrag 
eller tillägg for ökning eller minsk-
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ning av internvinst under räken
skapsåret. Koncernsbalansräkning
en skall utvisa beloppet av fritt eget 
kapital eller ansamlad förlust i kon
cernen efter livdrag för internvin
ster. Med internvinst avses på 
moderföreningen belöpande andel 
av vinst på överlåtelse av en till
gäng inom koncernen. i den mån 
inte överlåtelse av tillgången däref
ter har skett till en köpare utanför 
koncernen eller förbrukning av till
gången eller nedsättning av dess 
värde har ägt rum hos det företag 
inom koncernen som har förvärvat 
tillgången. 

Om det med hänsyn till koncer
nens sammansättning eller andra 
särskilda skäl är förenat med syn
nerliga svårigheter att vid koncern
redovisningen i visst hänseende till
lämpa tredje eller fjärde stycket. får 
de undantag göras som förhållan
dena kräver. För sådana undantag 
skall lämnas en motiverad redogö
relse i moderföreningens förvalt
ni ngsberättclse. 

I förvaltningsberättelsen för en 
moderförening skall vidare lämnas 
sådana upplysningar om koncernen 
som avses i 43 * andra stycket förs
ta meningen och tredje stycket. Re
dogörelse skall lämnas om vilka 
metoder och värderingsprinciper 
som har använts vid uppgörande av 
koncernredovisningen. Diirjämte 
skall uppges det belopp. som av det 
fria egna kapitalet i koncernen en
ligt årsredovisningarna för företag 
inom denna skall överföras till bun
det eget kapital. 

Ett dotterföretag skall i förvalt
ningsberättelsen eller. om företaget 
inte är skyldigt att upprätta förvalt
ningsberättclse. i en bilaga till sin 
balansräkning ange namnet på mo
derföreningen och i förekommande 
fall dennas moderförening. Moder
föreningen och dotterföretaget skall 
vidare ange hur stor andel av årets 
inköp och försäljningar som avser 
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annat företag inom samma kon
cern. 

Uppgifter om koncernens lager
reserv skall tas in i koncernredovis
ningen, om koncernen är av sådan 
storlek som <1vses i 46 ~ 4 mom. 
tredje stycket. l sftdana fall skall till 
koncernredovisningen fogas t:n fi
nansieringsanalys för konL:ernen. 

De/årsrap[H•rt 

44 ~ 

För förening som avses i 46 * 4 
mom. första stycket tKh för moder
förening i koncern som avses i 46 ~ 
4 mom. tredje stycket skall minst 
en gäng under varje räkenskapsår 
som omfattar mer än tio månader 
avges en särskild redovisning (dei
årsrapporti. Rapporterna skall avse 
föreningens verksamhet från riiken
skapsårcts hörjan. Minst en rapport 
skall omfatta en period av minst 
hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. 

Delårsrapporterna avges av sty
relsen eller av den styrelseledamot 
som styrelsen bestämmer. Rappor
terna skall hos föreningen hiillas 
tillgängliga för envar och genast 
siindas till den medlem som hegiir 
det. Delår~rappor(cr som avses i 
första stycket tredje meningen skall 
senast två miinader efter rapportpe
riodens utgfo1i; silndas in till Hin~

styrdsen. 

44 a * 
delarsrapporter skall översikt

ligt redogöras för verksamheten 
och resultatutvecklingen i denna 
samt för investeringar och föriind
ringar i likviditet och linansiering 
sedan föregiicnde riikenskapsftrs ut
gång. Vidare skall lämnas hclopps
uppgifter om omsiittningcn o•:h re
sultatet före hokslu1sdispositioncr 
m:h skatt under rapportperioden. 
Om si"irskilda skiil föreligger. får en 
ungefärlig heloppsuppgift hetriif
fondc resultatet liimnas. Bestäm-
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melserna i 40 * för-;ta stycket och 
43 * andra stycket första meningen 
giiller i tillämpliga delar i frl\ga om 
delf1rsrapport. 

Om en koncern är av sådan stor
lek som anges i 46 * 4 mom. tredje 
stycket. skall moderföreningen i 
delitrsrapporterna. utöver uppgifter 
för moderföreningen. lämna upp
gifter för koncernen motsvarande 
vad som sägs i första stycket. Upp
gifter om omsättning och resultat 
skall avse beloppen efter avdrag för 
interna poster inom koncernen och 
med hänsyn tagen till internvinsteli
minering. 

Om särskilda hinder inte möter. 
skall i anslutning till uppgifter enligt 
första och andra styckena iiven 
lämnas motsvarande uppgifter för 
samma rapportperiod under det fö
regående räkenskapsåret. 

Begrepp och termer skall i möjlig 
mån överensstämma med dem som 
har använts i den senast framlagda 
årsredovisningen. 

4H 
Styrelsens fi"irl'liltning och .fi.ir

eninget1s riikenskaper skola ;.:rw1s
kas m· en eller flera re1·i.rnrer. Re;·i
sor utses ä föreningsstiimma. sli
Jramt ej enligt stadgarna rcl'isor 
skall tillsättas i annan ordning. 

Revisorer skola utses för tid im il/ 
dess stämma som i 57 § I mom. 
siigs hållits och må icke utses för 
längre tid än till och med den stäm
ma som skall äga rum under andra 
räkenskapsåret efter det de utseHs. 
Revisor nul. iindä att den tid för 
vilken han blivit utsedd ej gått till 
ända. skiljas från uppdraget genom 
beslut av den som utsett honom. 
Om revisor. som är vald ä för
eningsstämma. entledigas eller ·~1-

jest avgår eller avlider eller hinder. 
som i 46 § I mom. m·ses. att vara 
revisor .for honom uppkommer och 

En eller .flern r1'l'i.rnra utses /Jci 

förcningsstiimma. 0111 ej re1·isor en
ligt stadgarna skall tillsiittas i annan 
ordning. /i/lika kan en eller flera 
rc l'is11r.1·s1111pl e1111 rer 11 ts1•s. Rest ii111-
111clscrna i denna lag 11111 n'l'ison·r 
gäller i tillii111J1/iga delar 0111 s111'
f'l1'1111ter. 

Revisorer skal/ utses för tiden till 
dess stämma som a1·ses i 57 * 1 
mom. har hållits. /)c Jiir inte utses 
för längre tid iin till och med den 
stiimma som skall äga rum under 
andra räkenskapsåret efter det de 
utsetts. A ffll 0111 den tid för vilken 
en rel'isor har blivit utsedd inte har 
gått till ända . .fi/r re1·i.wm skiljas 
friin uppdraget genom beslut av den 
som utsett honom. Om en revisor 
som :ir vald flÖ föreningsstiimma 
entledigas eller eljest avgär eller av
lider eller det llflflk11111111er hinder 
fi"ir honom enligt 46 ~ 1 dia .J 
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suppleant ej .finnes, åligger det sty
relsen att ofördröjligen föranstalta 
om val av ny revisor. 

Den som utsetts till revisor skall 
därom ofördröjligen underrättas, 
om han valts å föreningsstämma, 
genom styrelsens försorg och eljest 
av den som tillsatt honom. 

I mom. 3 Rel'isor skall vara myn
dig och, där ej fi"ir särskilt fiill rege
ringen eller myndighet regeringen 
förordnar an11at tilläter, hiir i riket 
bosatt svensk medborgare. Revisor 
skall hal'a den erfare11het betrö..f: 
fimde bokfiiring och insikt i ekono
miska förhållanden. som med hän
syn till föreningens verksamhet er
fordras för uppdraget. 

' Senaste lydelse 1975: 420. 
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mom. att vara revisor och det ('.i 
finns någon suppleant, åligger det 
styrelsen att ofördröjligen föran
stalta om val av ny revisor. 

Den som har utsetts till revisor 
skall ofördröjligen underrättas 0111 

det. Har han valts f)(l förenings
stiimma. sker undcrriitte/.1·1· genom 
styrelsens försorg och eljest av den 
som tillsatt honom. 

I 1110111. Rel'isorer skall vara 
.1'\'enska medborgare och bosatta i 
Srerige, om inte regeringen eller 
den myndighet som regeringen l>e
.1·tiimmer tillåter annat .fi'ir särskilt 
fi1ll. Den som iir omyndig eller i 
konkurs kan inte varu rn•isor. Rel'i
sorer skall ha den insikt i och erji1-
renhet m· rcdol'i.rning och ekono
miska förhållanden som med hän
syn till arten och omfånget lll' för
eningens verksamhet fi)/·dru.1· fiir 
fi1/lgöra11de m· uppdraget. 

Till rel'isorer kan ii1·en utses auk
toriserade eller godkända rel'i
sionsbolag. Vid tillämpning m· be
stämmelserna om revision likställs 
auktoriserade rel'isionsholag med 
auktoriserade revisorer och god
kända rel'isionsbolag med god
kiind11 rel'i.wrer. Ett ho/11g som 
utses till rcl'i.1·or skall till .ti'ire11i11g
ens styrelse anmilla 1·em som är hu
l'11da11.1·1·arig fiir rcl'isionen. I ett 
auktorisaat re1·isionsholag skall 
den h11nllia11.1·1·1irige 1·ara auktori
sernd rel'isor och i ett godkiint rei•i
sionsholag skall han 1·ara auktori
serad eller godkiind rerisor. /Je
stiimmelserna i tredje och .f.jiirdc 
styckena samt 53 .~ tillämpa.i· på 
den h11nulan.1Tw·igc. Om ett rn·i
sionsbolag h11r utsetts till rcl'i.rnr. 
skall crsiittningsskyldi!:het som kan 
uppkomma l'id fi1llgijrande 111· rel'i
sionsuppdragct äligg11 re1·isionsho
laget och den l111v11d11n.1Tarige. 
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Ej må den 1·ara revisor. so111 iir 
b1'.fattni11gshamrc hos fiire11i11ge11 
eller under det sis(!i'irJlut11a är1'l 
lw11dhl{ft hok/iOiring eller 111edel.1ji"ir
valtning för Ji"ireningen eller som 
intager en underord11ad eller hero
ende ställning till .1·tyrdselccla11101 
eller till beJi1tt11i11gslwl'l1re hos .li"ir
cningen. dr l'ilken uppdmgits att 
omhesörja hok.f('iringen eller m1'
delsj(l1Taltningen eller kontrollen 
diiriiver. ej heller styrelse!eda111ms 
eller säda11 h1'.fi1ttni11gs/w\'(/res 
111ake eller den, som 111ed l1011om dr 
i rätt upp- eller ncdstiga11de skyhl
skap eller Sl'Llgerlag eller iir lwns 
syskon eller 111ed ho110111 är i det 
svåger/ag. all den ene iir gift med 
den andres syskon. 

2 mom. Finnes hos sammanslm
ning med ändamål att lwndlwra ge
mensamma uppgifter för föreningar 
särskilt revisionsorgan inriilfat. mä 
sammansl.utningen eller. där revi
sionsorganet utgör juridisk person. 
denna k111111a utses till revisor. Till 
revisionens ./i"irräl/andc skall sålun
da tillsatt revisor utse för uppdragd 
lämpad person. och gälle i fraga om 
honom i tillämpliga delar vad i den
na lag stadgas om revisor. Ersäll.
ningsskyldighet. som kan uppkom
ma för den som förrättat rev:
sionen, skall åvila jä1111·iil den som 
utsett honom. 

102 

Fi)rt!slagen lydelse 

D1·n kan i11te 1·ara re1·isur som 
I. iir ledamot m· styrel.1·1·11 i .fi"ir

eningen t!llcr dess do1te1fiiretag el
ler hitrlider l'id fiireni11gen.1· huk/ö
ring eller medel.~/i'irl'llltnini; eller 
fiireningl!ll.I' kontroll diiriirer, 

2. iir anstiilld hos el!l'I' eljest in
tar l'll underordnad ella heroende 
.1·tiillni11g ti//Ji'ireningen l'ller ndgon 
som lll'ses u11der I eller iir \'l'rk.rn111 
i samma Firt'tag som den som 
yrkesmdssigt hitriider Ji'ireningc'll 
l'id grundho/~f('iringen ellt!r 111edcls
fiin•tilt11i11ge11 eller ./i:ircningens 
kontroll diiriil'er, 

3. iir g(fi mt!d eller sammtmfe\'er 
under iikte11sk11ps/ik11andc j/'irluil
landen med eller iir Sl'sko11 ellt!r 
.1liikti11g i riilt upp- eller nedsti
gal/(le led till person som 11\'Sl'.\' un
der I elll'r iir hc.1Tägrad med si/dan 
person i rä/f upp- eller nedstigande 
led c/la sä att den l!nc iir g{li med 
den andres syskon, eller 

4. utiil'l!r ~·ad som normalt sam
manhänger med medlemskap i Ji'ir
e11i11ge11. står i låneskuld till ./(}r
eningen eller annat ji)retag i sam
ma koncern eller !tar Firpliktt!lsl!I' 
.fi'ir 1·ilka fiireningen eller sädant fi'i
retai; har stiillt siikerhet. 

I l!tt dotte1:fi'iretag kan den i11tl' 
1·11ra re1·isor som cnlii;t tredje 
st_\'cket inte dr hehiirig att rarn rel'i
snr i mode1:foreninge11. 

2 1110111. Om det hos en samman
slutning med iindamål att ha hand 
om gemensamma uppgifter för för
eningar ji1111s ett -.;ärskilt revisions
organ, fiir sammanslutningen eller. 
0111 revisionsorganet utgör juridisk 
person. denna utses till revisor. 
Den som sålunda har tillsatt.I som 
revisor skall utse en för uppdraget 
lämpad person att .fijmilla rel'i
sio11t!n. I fråga om honom gäller i 
tillämpliga delar vad som i denna 
lag siigs om revisor. Om en s11m-
1111111s/11t11ing eller ett r1•r1.111>11s
organ har 11tsc11.1· till rerisor. skall 
ersättningsskyldighet som kan 
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uppkomma för den som har förrät
tat revisionen åvila också den som 
har utsett honom. 

Fiireligger .fl1ll som m·sc•s i 4 
1110111 . .fi"irsta eller tredje styckl't, får 
regeringen eller den myndiglll't 
som regeringen bntiimmer. om 
särskilda skiil fiireligger. medge att 
en sam11111ns/11t11i11g eller el/ rel'i
sionsorgan 11rse.1· till re1·i.wr tror.1· 
att reri.1io11en diirmed inte kommer 
att .f("irriittas m· ntlgon auktoriserad 
re1·isor. 

3 mom. Till rel'i.rnr i ett dotte1fö
retag biir utses minst en m• 111oder
ji"ireningen.1· rel'isorer. 0111 det kan 
ske. 

4 1110111. Mi11st en rn·i.wr skall 
Fara auktoriserad. om 

I. tillgångarnas nettm·iirde en
ligt fi1ststiillda balan.1Tclkningar .f'iir 
de tl'cl senaste riikenskapsclren 
öi·erstiger ett griinsbe/opp som 
11wts1·arar I 000 gänger det enligt 
lagen ( 1962: 381 J om allmiin f("irsiik
ring be.l'liimda basbeloppet .for den 
sista månaden m· respektil'e riiken
skapsär. eller 

2. antalet anstiillda hos fi'ir
eningen under Hirt och ett m· de t1·å 
senaste riikenskapsåren i 111edeltal 
har ih·erstigit 200. 

Regt'ri11ge11 eller den myndighet 
som re>,:eringen bestämmer kan i 
.fi"äga om ji"ire11i11g som m·ses i Ji>r
s/a stycketfiirord11a att e11 1·is.1· god
känd rel'isorfår utses i stiillet ji'ir en 
auktoriserad revisor. Sådana be
slut iir giltiga i hiigst fem år. 

Ft>rsta och andra styckena gäller 
ärenfiir en modei:ti"irening i en kon
cern. om nettoviirdet a1· koncern
.f(Jretagen.1· tillgångar enligt fast
.I' t ii Il da koncern balans räkning ar .for 
de t1·å senaste räkenskapsåren 
Öl'erstiger det griinsbelopp som 
anges ifiirsta stycket eller om anta
let anstiillda l'id koncem}i"iretagen 
under niimnda tid i medeltal har 
iil·er.\'/igit 200. 

I andra föreningar iin som m·se.1· i 
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.fi'irsta och tredje .1tyckena skall en 
auktoriserad rel'i.1·or eller en god
kiind re1·isor utses. om minst en 
tiondel m· samtliga riistheriittigade 
hegiir det rid en .fi"ireningsstiimma. 

47 ~4 

Harn revisorer ej utsetts till fört
skrivet antal eller /w1·a revisorer ut:

setts utan iakttagande av bestäm
melserna i 46 ~ I mom .. äligger dd 
styrelsen och styrelseledamot alt 
ofördröjligen anmäla förhållandd 
för länsstyrelsen. Anmiilan mä gö
ras iivcn av föreningsmedlem. röst
berättigad, som ej iir medlem. eller 
borgenär. 

På anmälan 1·arom i .fi'ir.\'fa 
stycket siig.1· skall länsstyrelsen. i 
fall då revisorer icke utsetts till fö
reskrivet antal. förordna revisorer. 
Är revisor omyndig eller har någon. 
som ej är här i riket bosatt svensk 
medborgare. utan vederbörligt till
stånd utsetts till revisor eller har 
någon utsetts till revisor i strid mot 
l'lul i 46 ~ I mom. andra stycket 
stadgas. skall på anmälan därom 
länsstyrelsen förklara honom entle
digad och förordna revisor i han' 
ställe. Förordnande av revisor skall 
avse tid till dess annan revisor blivit 
i.fi'ireskril·en ordning utsedd. 

Revisor. som utses enligt denna 
paragraf. \'lire heriittigad att m·.fi'ir· 
eningen erhålla skiiligt an·odc. 

4 Senaste lydelse 1971: 603. 

Har revisorer ej utsetts till före
skrivet antal eller har revisorer ut
setts ut.an iakttagande av bestäm
melserna i 46 ~ I eller 4 morn .. ålig
ger det styrelsen och styrelseleda
mot att ofördröjligen anmäla förhål
landet för länsstyrelsen. Anmälan 
får göras även av föreningsmedlem. 
m· röstberiittigad, som ej är med
lem. eller 111' borgenär. 

Har an111iilan gjorts enligt ji'irsta 
stycket. skall länsstyrelsen. i fall då 
revisorer i/lie har utsetts till före
skrivet antal. förordna revisorer. 
Är revisor omyndig eller har nägon, 
som ej är här i riket bosatt svensk 
medborgare. utan vederbörligt till
stånd utsetts till revisor eller har 
någon utsetts till revisor i strid mot 
46 ~ I mom. tred,il' eller ./]iirde 
stycket eller 4 1110111 .. skall på an
mälan därom länsstyrelsen förklara 
honom entledigad och förordna en 
ny revisor i hans ställe. Förord
nande av revisor skall avse tiden till 
dess en annan revisor liar blivit w
sedd i.fi"ircskri1·en ordning. /Jar.för
eningsstiimman 1111drrlätit att pil 
begiira11 enligt 46 § 4 111om .. f.iiirde 
stycket utse en auktoriserad eller 
godkiind re1·isor och giir riistberiit
tigad inom en mänadfrån stii111man 
fi·amställning till liins.1tyrclsen, 
skall demw fi'irordna säd an re1•isor. 

Rerisorer som utses enligt denna 
paragraf liar rtltt till skiiligt an·ode 
m· färeningrn. 
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49 *' 
Om det rel'isor ål'ilande gransk

ningsarbetet är al' större ontfim
ning, \'are han beriitti1<ad att därtill 
anlita hos honom för biträde i re1·i
sionsl'erkswnhet anställd, liimplig 
person såsom medhjälpare efter 
\'ad med hänsyn till arbetets art får 
anses tillbörligt. 

Revisor mä med styrelsens sam
tycke iiven eljest anlita medhji"ilpa
re l'id granskningen m· styrelsens 
förl'(lltning och fijreningens riiken
skaper, såframt det fi'ir l'isst fi1ll 
finnes erforderligt med hänsyn till 
omfattningen av fi>reningens l'erk
samhet och andra på rel'isionsupp
dragets fi1llgörande im·erkande 
omständigheter. 

Liimnas ej samtycke. \'arom i 
andra stycket sägs, inom t1·å 1•ec

kor efter det re1·isor hos styrelsen 
begärt att få anlita medhjälpare. 
äger rel'isor hänskjuta frågan till 
länsstyrelsens m·görande. 

En rel'isor får vid revisionen inte 
anlita någon som inte enligt 46 § 1 
mom. tredje eller fjiirde stycket iir 
behvrig att l'{//"ll rel'isor. Har fiir
eningen eller moder,tiJreningen en 
anställd i sin tjiinst med uppgift att 
uteslutande eller l111r11dsaklige11 lza 
hand om .fi"ireningens interna rel'i
sion, filr dock en sådan anställd an
lita.i· 1·id rel'isionen i den utsträck
ning det iir förenligt med god revi
sionssed. 

Re1·isom ansrararfiir skada som 
uppsåtligen eller m· 1·årds/Jshet 
1·ållas färeningen m· hans medl1iiil
pare. 

50 * 
Det åligger re1·isorerna att l'id

taga de åtgärder som iiro erforder
liga f('ir ett behörigt fi1llgörande a1• 
rel'i.1·ionsuppdraget. Särskilt ålig
ger det rel'i.rnrema 

att granska föreningens hiicker 
och andra riikenskaper. 

att verkställa inventering eller 
kontrollera verkställd inl'entering 
av föreningens kassa och ö1•riga 
tillgångar. 

att tillse hurul'ida f("ireningen.1· 
bokföring och ml'delsfi')rl'llltning sil 
ock kontrollen därm· iiro tilljl-eds
stiillande. 

' Senaste lydelse 1971: 603. 

En rel'isor skall i den omfattning 
som följer m· god rl'l'isionssed 
granska föreningens årsredol'is
ningjiimte räkenskaperna samt sty
rel.1·en.1· fi>rraltning. Är fiJreningen 
moderji:irening. skall rel'isorn ä1·en 
granska koncernredm·isningen och 
koncernföretagens inbiirdes förhål
landen i tfrrigt. 
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att taga del m· protokoll ji·än fi,ir
eningsstämmor och andra sam
manträden. samt 

att. sedan de årliga redol'i.rnings
handli11{:i11w1 avgi1·ts. tillse att fiir
e11i11gens tillgängar icke upptagits 
jiJr högt och skulderna icke fiir /tlgt 
samt i iil'rigt granska niimnda retio-
1 ·isni11gshandlingar. 

Revisol"l!ma hm·a att stiil/a .l'ig 
till efterriitte/sc de siirski/da före
skrifter. som meddelas av j('ir
cni11gsstiimman och <'.i i11ne.fi1tta in
skrii11k11i11g i deras i lag stadgade 
skyldigheter eller eljest strida mot 
lag eller fiirfattni11g eller mot stwi
gama. 

Styrelsen skall girn rel'isor till
gån,L! till fiireningen.1· böcker. riiku1-
skaper och andra handlingar samt i 
ö1·rigt det bitriide. som m• honom 
påkallas fiir uppdraget. A1· re1·isor 
begärd upplysning angående Jijr
)'{l/tningen mä ej ll\' styrelsen 1·iig
ras. 
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Rn·isorn skall .fi'i(ia d1' siir.l'kilda 
.fi'ireskrifter .\'om meddelas m· j('ir
c11ingsstii1m1w11. om de inte strider 
mot lag. stadgarna eller god rel'i
sionssed. 

Styrelsen skall bereda re1·isorn 
til(f'iille att 1·erkställa gra11sk11ingen 
i den 11mji1tt11i11g rel'isom .finner be
hiil'ligt samt /iim11a de upplvs11i11g
ar och det biträde som han he,L!iir. 
Samma skyldighet åligger styrelsen 
och rel'isorn i e11 dotte1:fore11i11g 
ge111e111ot rel'isorn i en 111odc1:fi'ire11-
ing. 

Sedan rel'isom slu(/('irt gransk
ningen, skall han teckna en hiinl'is
ning till rc1·isio11sheriillelsc11 pä 
ärsredol'isni11gt!11 och i e11 moder
.fi'irc11ing pd ko11cernredori.rningen. 
Finner rn·i.wm att halan.1Tiik11ing
e11 eller resultaträkningen inte bör 
Ji1ststiillas. skit/I ha11 anteckna ii1·en 
de/la. I en mode1:fi'irening gii/lcr 
dt!tsa11111w i ji-äga 0111 ko11cernha
la11.1·riik11ingt!n och koncemres11/tm
riik11i11ge11. 

l:'rinringar som re1·isom .fiwn
stiiller till styrelsen skall han an
teckna i protokoll eller någon a11-
11w1 ha11dli11g. Handlingt!n skall 
iil'erliimnas till styrelsen och be
varas m· denna ptl el/ betryggande 
sätt. 

51 ~ 

Revisorerna skola för va1jc rä
kenskapsiir m·gil'll en av dem un
dertecknad revisionsberättelse. 
som skall överlämnas till styrelsen 

Revisorerna s/.:.ctll för vmjc räken
skapsår m·gc en av dem underteck
nad revisionsberättelse. som skall 
överlämnas till styrelsen minst tvä 
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minst två veckor före den i 57 * 1 
mom. 0111/i"irmii/da föreningsstäm
man. Revisorerna skola ock inom 
samma tid till styrelsen återställa de 
till dem ål'erliimnade redm·isnings
handlingarna. 

Rerisionsheriittelse11 skall inne
hålla redogiirelse Fir result<Jtet av 
rel"i.rnrerna.1· granskning samt 11/ta

lande, humrida an/ed11ing till an
märkning i m•seende å de till rel"i
sorerna <Jvcrliimnade redm·isnings
handlingarna. ji"ireningens hokfi:i
ring eller inve111eri11gen m· dess till
gängar eller eljest hetri(f.f{inde fi'ir-
1·altningen m· föreningens angt•lii
genheter ji'ireliuger eller icke. Före
ligger anledning till anmiirkning, 
skall denna 1111gi1·as i rerisionshe
riittelsen. Rel'isorerna iiga ock i he
riittelsen meddela erinringar. som 
de anse höra komma till 111edlem-
11wmas kiinnedom. 
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veckor före den i 57 s 1 mom. an
ginw föreningsslämman. Reviso
rerna skall också inom samma tid 
till styrelsen återställa de redm·is
ningshandlingar som har iirerläm
nats till dem. 

Rc1·isionsheriittelse11 skall inne
hålla ett uttalande. h11ru1·ida ärsre
dorisningen har 11ppR}ort.1· enligt 
denna lag. lnnelulller inte ursredv-
1·i.rningen sildana 11pplysni11gar 
som skall liim1ws enligt denna lag, 
skal/ revisorn ange detta och liimna 
hehöl'iiga 11pplysni11gar i sin heriit
telse. om det kan ske. 

liar re1·isom 1·id sin granskning 
fi111nil att nägun ätgiird eller fi"ir
.rnmmelse, som kan föranleda er
siittningsskyldighet, ligf,;er en sty
relseledamot till last eller att en sty
relseledamot på 11n1111t sätt har 
handlat i strid mot denna lag eller 
stadgarna, skall det anmiirkas i he
riiltelse11. Rel'isio11sberiittelse11 
skall ii1·e11 i1111elul/la ett uttalande i 
fräga 0111 w1s1·ar.1frihet.f("ir styre/sc
leda111ötcrna. Re1·i.wrn lw11 i <hTigt 
i hcn'ittdsen 111eddc/11 upp/y.rning
ar, som han iinskar hrin)!a 1ill 111cd
len11namas kii1111edm11. 

Re1·isio11shcriittelse skall inne- Re1·isio11sheriittdsen skall i1111c-
lul/la särskilt uttalande 

angående faslsttillelse 111· halans
riikningen; 

angtlcnde ans1·w·.\frihc1 jiir sty
re/seledamiiterna: sa111t 

angående styrelsens .fi"irs/ag i 11n
ledni11g m· föreningens 1•inst eller 
.fiirlust enligt halansriikningen, diir
l'id skall angims '111rt11"ida Firs/aget 
omfilftar stadgad a1·siittning till re
senjimden. 

Rel'i.wr, som hyser frän de i rel'i
sivnsberiiltelsen gjorda 11ttalande-
1w ski(iaklif.: mening eller e(iest fin
ner siirski/t uttalande påkallat, 
iiger till rel'isionsheriiffelsen .fi>ga 
ylfmnde diirom. säframt han t'.i <11"
givcr särskild re1·isio11sberiittelse. 

'1.Jlla siirskilda uttalanden 0111 .fi1s/
stiilla11de al' halansriikningen och 
rl'.rnltatriikni11ge11 samt 0111 det i 
.fi"in·alt 11ing.1bcrii t t els en Ji"a 111stiilld11 
j("irslaget till dispositio11cr hctriU~ 

.fi111de fiircningcns 1·i11st ella .fi"ir
lust. 

/ en mode1:fiirening skall rel'isom 
a1·ge en siirskild rel"isionshcriittdse 
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hetri(ffande ko11ceme11. lliirl'id 
skallJi"irsta-.f}iirdc styckena ti/'11111-
fJllS. 

57 ~ 

I mom. Inom sex mrmader eller I mom. Inom sex månader elkr den 
den kortare tid. som kan vara be- kortart: tid. som kan vara bt:sliirnd i 
stämd i stadgarna, efter utgfingen stadgarna. efter utgi'tngen av var:ie 
av varje räkenskapsår skall hållas räkenskapsår skall hMlas ordinarie 
ordinarie föreningsstämma. ä l'il- föreningsstämma. diir styrelsen 
ken styrelsen har att framltigga re- skall liigga .fi"111n ärs!"l'do1·i.rninge11 
dol'isningslwndlingama och rev i- och revisionsberiittelsen samt. i 
sionsbcrättelst:n Ji:ir det sis(f::ir- mode1j(lreni11g, ko11ccrnredol"is-
Jlutna riikenskapsärl'f. Dc hand- 11ingc11 och koncernri'1•isionshcriit-
lingar. som sålunda skola fmmllig- tclsen. Handlingarna skall under 
gas. skola under minst en vecka minst en vecka niirmast före stärn-
närmast före stämman hållas hos man hållas hos föreningen tillg~ing-
föreningen tillgängliga för medlem- liga för mt:dlemmarna. 
marna. 

Å denna föreningsstämma skola 
till avgörande företagas frågorna 
om faststiillelse av balansriikningen 
med de ändringar eller tillägg, som 
må.finna.i· et:fim/erliga, samt om bt:
viljande av ansvarsfrihet åt styrel
seledamöterna för den tid redovis
ningen omfattar. Stämman skall 
ock fatta beslut i anledning av för
eningens vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansriikningt:n. 

Med beslut i nämnda frågor 111ii 
anstå till fortsatt stiimma å 1·is.1· dag 
minst en och högst två månader 
därefter. 

2 mom. Styrelscn 1·are pliktig af/ 
å dcn Jbreni11gsstii111111a 1•arom i I 
mom. j("irmäles. i den män det a1· 

medlem äskas och kan ske 11t1111.fi.ir
fång fiir .ti'ireningc11. meddela i'i/I 
huds stående niimwre 11p11ly.rning
ar angående .fi'irhällandcn. s1.·m 
kunna inrerka på hediimandet ar 
1·iirdet 111· .f("ireningen.1· ti/lgu11g11r. 
m· dess ställning i iil'rigt och m· 
resultatet a1· dess rerksamhet samt 
m· styrelsen.i· f("irrnltning a1· ji"ir
eningens 11ngeliige11lzeter. 

Det åligger styrelsen att jä1n 1 ·iil 
eljest il fi'ire11i11gsstä111m11 gi1•a mi'd-

På denna förcningssUimma skall 
till avgörande .f("iretas frågorna om 
faststiillclse av rcs11/tatriik11inge11 
och balansräkningen samt. i 111oder
Ji"ire11i11g. koncernre.rnlt11 triikni ngen 
och koncemhalansriikningen mt:d 
de ändringar elkr tillliigg. som kan 
bchii\'lls. samt om beviljande av 
ansvarsfrihet [lt styrelseledamö
terna för den tid redovisningen om
fattar. Stiimrnan skall ock.1il hcsl11ta 
i anledning. av föreningens vinst el
ler förlust enligt den faststiillda ba
lansräkningen. 

Beslut i nämnda frågor .filr .1/.:.j11-
ras upp till en fortsatt! stämma som 
skall hällas minst en och högst två 
m[inader därdkr. 

2 111om. Styrelsen skall. 0111 ntl
gon medlem hcgiir det och styrel
sen .finner all det kan ske utan l'ii
sentligt .fi"i1:filng Ji"ir .fiircnin;:rn. p<l 
.f("ireni11gsstii11u1111 liimn11 11pplys-
11ingar angäendc J("irhiillandc11 som 
kan inrerka pli hed<'itnandct m-Ji"ir
e11ingc11s årsredovis11ing och dess 
ställning i ii1·rigt eller 111· iirende f"l 
stämman. lngär .filreningcn i <'Il 

koncern, a1·sa 111111/v.rningsp/iktcn 
iiren ,/ilrcnini:e11.1 .fi"ir/uillande till 
annat konccrt(fi.iretag och. om .fi'ir
cningen iir 11111dn:fi"ire11i11g. ko11-
cemredoris11i11g .rn111t såd1111a .fi"ir-
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lem upplysning ejier 1·ad nu iir sagt 
i avseende å ärende, som skall.fi"ire
komma å stämman. 
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lulllanden hetri!ftitnde dottl'l:fi"ircta
gen .10111 <11·sc.1· i Ji'irsta 111eni11ge11. 

K<1n en hegiird upplysning lii111-
nas endast med stiid <Il' uppgifter 
som ime lir tillgiingliga 11ti stii111-
11111n, skall 11pply.1·ningen inom 11·1) 

1·eckor diiri:fier hållas hosJi'irming
<'11 skr(filigcn til/giing/ig ji'ir med
le111111ama samt ii1·ersiind<1s till l'llr
je 111cdle111 som h<1r hq.:iirt 1111plys
ningen. 

Finner styrelsen att en begärd 
upplysning inte kan lämnas till 
medlemmarna utan 1·äscntligt fiir
Jilng .f('ir föreningen, skall upplys
ningen i stiillet på medlemmens hc
giiran lcimna.1· till .faren ingens revi
sorer inom t1·å 1·ec'Åor diir(fter. Re
risorerna skall inom en mt/nad ej: 
ter stii111111a11 till styrelsen m·ge 
skriftligt yttrande, hur111·ida den be
gärda upplysningen liimnats till 
dem samt /11mll'ida upplysningen 
enligt deras mening hort .f('iranleda 
ii11dring i rerisionsheriittelsen eller, 
hetriUflinde moder.fi'irening, kon
cemrel'isionsberiittelsen eller i ii1·
rigt ger anledning till erinra11. Om 
så iir fallet, skall iindrin{?en eller 
erinringen anges i yttrandet. Styrel
sen skall hålla rel'isorcmas yttran
de tillgiingligt för medlemmarna 
ho.1· .Mreningen samt ii1·ersii11da det 
i <ll"skr(ft till rnr:je medlem som har 
hcgiirt upplysningen. 

81 * 
Då föreningen trätt i likvidation. 

åligger det styrelsen att ofördröjli
gen m•gil'G redovisning för sin för
valtning av föreningens angelägen
heter under tid. för vilken redovis
ningshandlingar ej fi"irut framlagts ii 
föreningsstämma. 

Redovisningshandlingarna skola 
av likvidatorerna <~fördröj/igen i hu
vudskrift eller avskrift iil'erliimnas 
till revisorerna. som hal'{1 att inom 
en månad avgil'll revisionsberät
telse och återställa handlingarna. 
Redovisningshandlingarna och re-

Då föreningen har trätt i likvida
tion. skall styrelsen ofördröjligen 
lll'l?<' redovisning för sin förvaltning 
av föreningens angelägenheter un
der den tid för vilken redovisnings
handlingar inte tidigare har lagts 
fram på föreningsstämma. 

Likridatorema skall <>f'iirdriijli
gen ö1·erläm11a redovisningshand
lingarna i huvudskrift eller avskrift 
till revisorerna. som inom en må
nad skall m·ge revisionsberättelse 
och återställa handlingarna. Likri
datorerna skall så snart det kan ske 
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visionsbcrättelsen skola av likrida
torerna .1·å snart ske kan framläg
gas å föreningsstämma: och ska/I å 
stämman till helwndling fiiretagas 
frågan om beviijande av ansvarsfri
het åt styrelsens ledamöter för den 
tid redovisningen omfattar. 

I fråga om styrelsens redo\'iS
ning. om revisorernas granskning 
och revisionsberättelsen. om hand
lingars framläggande och tillhanda
hållande, om behandlingen av frå
gan om ansvarsfrihet samt om an
ställande av talan mot styrelseleda
mot skall i tillämpliga delar gälla 
\'{/d i 38-4./ och 49- 51 **. 57 :i I 
mom. samt 63-66 ~* iir stadgat. 
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liiggafi"am rcdovisningshantllingar
na och revisionsberättelsen pd för
eningsstämma. På stämman skall 
heha11dlas frågan om beviljande av 
ansvarsfrihet åt styrelsens leda
möter för den tid redovisningen 
omfattar. 

I frftga om styrelsens redovis
ning. om revisorernas granskning 
och revisionsberättelsen. om hand
lingars framläggande och tillhanda
hållande. om behandlingen av frå
gan om ansvarsfrihet samt om an
ställande av talan mot styrelseleda
mot giiller i tillämpliga delar 38-43 
och 49-51 **· 57 * I mom. samt 
63-66 ~~-

105 a *" 
,\fot hcslw i tillståndsiircnde, 

1··arå 22. 29, 46 eller 76 * iiger ti/1-
Wmpning, .fi'ires ta/a11 hos regering
en genom besvär. 

Den som icke åtnöjes med liii-1s
styrelses beslut, varigenom an~;ö

kan om eller anmiilan för registre
ring avskrivits eller registrering 
vägrats, må sist inom två månader 
från beslutets dag .fiira talan diir
emot hos kammarrätte11 genom he
sviir. I samma ordning .fiJres talan 
mot beslut enligt 74 * och mot be
slut om sådan förklaring som av~;es 
i 103 * 2 mom. 

Talan mot annat beslut m· läns
styrelse enli[:t denna lag .fi"ire s hos 
kammarrätten genom besvär. 

!Hy11dighe1.1· hesl111 i 1il/sttl11ds
iire11den enligt 22. 29. 40, 42. 46 
eller 76 * iii·erklaga.1· hos regering
en genom besvär. 

Länsstyrelsens beslut. varige
nom ansökan om eller anmiilan för 
registrering avskrivits eller registre
ring vägrats. iil'crklaga.1· hos k11111-
marriitte11 genom hcsl'iir inom tvä 
månader från beslutets dag. I sam
ma ordning 1frerk/aga.1 beslut enligt 
74 s och beslut om sädan förklaring 
som avses i 103 ~ 2 mom. 

Lii11sstyrelsen.1· hesl111 enligt den
na lag ii1·akl11g11.1· i ö1Tiga fit!I hos 
kammarrätten genom besvär. 

110 ~ 7 

Med dagshiiter str<dfes Till höter döms 
I. styrelseledamot, likvidator eller annan, där han uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i anmälan eller 
ansökan till länsstyrelsen eller i handling som fogas därvid eller i uppgift 
varom förmäles i IO *· så ock styrelseledamot eller likvidator. där han 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande 
uppgift i handling. som hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberätti
gade eller framlägges å föreningsstämma: 

"Senaste lydelse 1975: 420. 
7 Senaste lydelse 1974: 163. 
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2. styrelseledamot, där han vid 
upprättande av balansräkning. 
rinst- och fi'irl11.1·triik11i11x eller för
valtningsberiittelsc. som avses i 38 
eller 81 §. uppsätligen eller av 
vårdslöshet förfar i strid mot be
stämmelserna i 40 §. 41 § 2. 3 och./ 
mom .. 42 ~fiirsta stydet el/er43 §: 
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2. styrelseledamot. där han vid 
upprättande av balansriikning, re
sultaträkning eller förvaltningsbe
rättelse. som av~es i 38 eller 81 *. 
uppsåtligen eller av vårdslöshet för
far i strid mot bestämmelserna i 
38-43 H: 

3. likvidator, där han vid upprättande av balansräkning. likvidations
räkning eller förvaltningsherättelse. varom stadgas i 83, 86 eller 89 ~
uppsåtligen eller av vårdslöshet förfar i strid mot bestämmeher som avses i 
sagda lagrum; 

4. revisor eller likvidationsrevisor. där han i revisionsberättelse eller 
annan handling, som framlägges på föreningsstämma eller annorledes 
hålles tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade. uppsåtligen eller av 
grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift rörande för
eningens angelägenheter eller uppsåtligen eller av grnv vårdslöshet under
låter att göra anmärkning beträffande förvaltningen. ändå att anledning 
därtill föreligger; 

5. styrelseledamot eller likvidator. där han uppsåtligen eller av vårds
löshet i strid mot bestämmelserna i 18 * låter verkstiilla utdelning eller 
utbetalning till medlem eller annan; 

6. revisor. likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors 
medhjälpare som, oaktat han insett eller hort inse att skada därav kunnat 
följa. yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans 
kännedom, utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av 
hans uppdrag; 

7. den som bryter mot vad i 7 * fjiirde stycket är stadgat. 

111 *8 

Med dagsböter .1·trc!flt's ock 
I. styrelseledamot eller likvida

tor. där han underlåter att iakttaga 
föreskrift som är meddelad i 10 § 

första eller andra stycket. 44 .li. 50 § 
sista stycket. 80 § sista stycket. 
jämfört med 50 § sista stycket. eller 
81 § sista stycket jämfört med 50 § 
sista stycket; 

Till hiiter diims också 
I. styrelseledamot eller likvida

tor. där han underlåter att iakttaga 
föreskrift som är meddelad i 10 § 
första eller andra stycket. 38 .li sjät
te stycket. 50 § tredje stycket, 80 § 

sista stycket. jämfört med 50 § 

tredje stycket. eller 81 § sista 
stycket jämfört med 50 § tredje 
stycket: 

2. styrelseledamot eller likvidator. där han underlåter att iakttaga före
skrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37. 68. 79, 90 
eller 92 §; 

3. styrelseledamot eller likvida
tor, där han underlåter att till revi
sorer eller likvidationsrevisorer av
lämna handlingar enligt vad som 

R Senaste lydelse 1971: 482. 

3. styrelseledamot eller likvida
tor. där han underlåter att till revi
sorer eller likvidationsrcvisorer av
lämna handlingar enligt vad som 
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stadgas i 38 * andra stycket. 81 * 
andra stycket. 83 * sista stycket, 
86 * sista stycket eller 89 * fönta 
stycket; 

112 
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stadgas i 38 ~ fi'mre stycket. 81 * 
andra stycket. 83 * sista stycket. 
86 ~ sista stycket eller 89 * första 
stycket; 

4. styrelseledamot eller likvidator. som försummar att fullgöra vad i 
55 * sista stycket. 84 * sista styC'ket. jämfört med 55 * sista stycket. eller 
86 * andra stycket sista punkten finnes stadgat eller som underlåter att 
iakttaga föreskrift, som med avseende å framliiggande av handlingar å 
föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar viss tid före stämma 
iir meddelad i 57 s I mom .. 81 * andra eller sista stycket. 87 * andra 
stycket eller 89 *andra stycket: 

5. revisor. vilken underlåter alt iakttaga föreskrift som meddelats i 51 * 
första stycket eller 81 * andra stycket. så ock likvidationsrevism. som 
försummar att fullgöra vad i 87 li första stycket första punkten eller 89 s 
första s1ycket fjärde punkten finnes stadgat. 

Den som har 1111dcrltltir 11ff fitfl
giira skyldigh1•t, som 0111fi1rra.1 111· 

1·it1'.1:fi.ireliigr..:a11de enligt dc111111 lag, 
.fiir inte diimas till stnd(fi"ir 1111dcr
lätrnhctc11. 

I 17 a *\' 
Länsstyrelsen kan vid vite före

lägga styrelseledamot att fullgöra 
skyldighet enligt 44 a * att till läns
styrelsen insända ärsredol'is11h1g 
eller delårsrapport. Försuttet vite 
11tdiimes av länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen kan vid vite före
liigga styrelseledamot att fullgöra 
skyldighet enligt 38 .~ .1jä11c stycket. 
43 a .~andra stycket eller 44 *and
ra stycket all till länsstyrelsen in
sända hehårig redorisni11gslwnd
fin1:. rel'isionsheriittclsl' eller del
årsrapport. Försuttet vite 11tdii111s 
av länsstyrelsen. 

l.ii11sstyrdsc11 k.1111 ii1·e11 1·id 1·ite 
.fi"ireliigga lihidator ull Jiillgiira 
skrldighet enligt 81 ~ tredje 
stycket, .iiin(f("irt med 38 .~ .1jiitte 
stycket, all till liinsstyrdsen i11-
siind11 rcdoris11i11gslwndli11g och 
rerisio11sherii1tclse. Fiir.rnttct l'ite 
utdiims ar lii11sstyrclsc11. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § I mom. tredje och ljiirde styckena och 

4 mom. första och tredje styckena samt 49 * första stycket tillämpas från 
och med första ordinarie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträ
dande. Till dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser. 

Beslut enligt 46 * 2 rnom. andra stycket och 4 mom. andra stycket får 
meddelas före den I januari 1981. 

9 Paragrafen tillagd genom 1975: 1391. 

8 Riksda1:e11 ICJll0/81. H sam/. Nr 4 
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3. Årsredovisningar och koncernredovisningar skall efter utgängen av 
år 1980 upprättas enligt lagen i dess nya lydelse. För riikenskaps[1r som har 
börjat löpa före denna tidpunkt fftr sådan redovisning dock upprättas enligt 
iildre bestämmelser. 

I koncernredovisningar behöver inte tas med sammandrag av resultat
räkningar och balansräkningar för räkenskapsår som har påbör:iats före 
utgängen av år 1980. 

4. Om det i 42 § första stycket 3 angivna anskaffningsvärdet för en 
tillgång som har förvärvats före lagens ikraftträdande inte kan utrönas med 
hjälp av föreningens bevarade räkenskaper. skall som anskaffningsviirde 
redovisas. beträffande byggnad det vid 1965 års allmänna fastighetstaxe
ring åsatta taxeringsvärdet (hyggnadsviirdet) ökat med förbättringskost
nader efter utgången av år 1964. samt beträffande annan tillgång det belopp 
vartill anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas. 

I en not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet har 
uppskattats enligt första stycket. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1956: 216) om jordbrukskasserörelsen 

Härigenom föreskrivs att 43-49 och 52 §~. 54 * I mom. samt 64. 71. 74, 
75. 84 och 86 ** lagen ( 1956: 216) om jordhrukskasserörelsen skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

43 * 
Jiimte l'(ld i hok.fi"iringslagcn .ft'i

rcskrii·e.1· 0111 i111·entari11111. halans
rtlkning samt vinst- och ji1rl11st
riik11i11g skall i ji-åga om styrelsen.i· 
årsredm·isning giilla 1·ad i 38 och 
39 §§ lage11 0111 ekonomiska .fi"ir
cningar iir stadgat samt i stiillct.fi"ir 
hcstii1111ncl.H·ma i ./(}-././ §~ sist
niimnda lag. de .fi"ircskr(fter so111 
ml'ddclas i ././-./8 ~* 11edan. 

I fi"<lga om .1·1yrelscns ärsredol'is
ni11g gäller 38 * fi"irsta och trei(ie -
.fi'mtc styckena lagen ( 1951: 30fiJ 
om ekonomiska ji"ireningar. Re.rnl
taträkning och halansriikning i ärs
redol"i.rning och i arshoksl11t enligt 
hok.fi"iringslagen ( 1976: 125 J skall 
11ppriittas enligt hcstiimmclscma i 
sistniimnda lag samt ././ och ./5 ** 
nedan. 

44 § 1 

Kreditkassas tillgtlngar 111ä. sd
.fi"wnt ej nedan annorlunda stad
gas. icke 11r1pt11gas 1·are sig iii·cr 
1·erkliga 1·1"irdct eller till hiigre he
lopp iin det l'llrtill kostnadcma fi"ir 
deras t111.1"kt!f.(11ing 11pr1gtltt. 

Andra tillgångar iin stldana. som 
iiro 11\'sedda till stadig1·111"a11d1· hmk 
.fi"ir kassan. mtl .\"l!fi·amt 11pplv.111ing 
0111 fiirhällandet lii11111as i .fi'ir\'(/lt-

1 Senaste lydelse 1974: 927. 

~ Uik.1·dage11 1980/i'i/. 8 sam/. Nr./ 

Räntebärande obligation som 
avses i 34 * första stycket A 2 eller 
B I .filr ras upp till ett värde (medel
talsvärde) som grundas på medel-
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ningsherättelsen, upptagas till hög
re belopp iin som m11t.1'\'11r11r kost
naderna fi'ir deras ansk1(/]i1i11g, 
dock t'.i iii·er 1·crkliga 1·iirdet. Ränte
bärande obligation som avses i 34 * 
första stycket A 2 eller B I må dock 
uppta,;:as till ett viirde (medeltals
värde) som grundas på medelräntan 
under de senaste tio åren på obliga
tioner utfärdade av staten. Ko
nungariket Sveriges stadshypoteks
kassa och Sveriges allmänna hypo
tekshank. Medeltalsviirdet .fi1st
stiillcs av tillsynsmyndigheten. 

l/111·a under riike11.1kar•sdrl'I kos/
nadl'r 111·dlagt.1· .fi)!· .fi'irhtlrtring p1) 
til/gi/ng a1·sedd till stadigrara11dc 
hmk .fi'ir kassan l'ller ha\'{/ scld(/na 
kostnadt'r balanserats frän tidig!trt' 
riikenskapsclr, mä de inriiknas i a11-
skq{fi1ingskostnadcma. Tillg<ing 
1·1ir11m nu sagts mil t'.i eljes/ uppla
gas till h<'iwe belopp än det 1·artill 
den l'ar uppj('ird i niimw.1·t fiiregä
ende halansriikning. Dock mil lill
gtlng, 1·ilken måste anses iiga ett 
bestående värde väsentligt ö1wsti
gamic nämnda he/11pp. upptagas 
till högst detta värde. st{(ramt till
synsmyndigheten medgivit 
uppskrivningen. I fråga om fast 
egendom må ej i nägot fall upp
skrivning ske i.iver senast fast
stiillda taxeringsvärdet. 

Osiikra .fordringar skola uppta
gas till det hdopp \'{/rmcd de heriik
nas komma att il!flyta. Viirdcl,\rn 
.fimiringar mil icke upptagas såsom 
tillgång. 

Förvaltningskostna<ler må i·:ke 
upptagas såsom tillgång. 

114 

Föreslagen lvdc/.1·e 

räntan under de senaste tio åren på 
obligationer utfärdade av staten. 
Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa och Sveriges allmänna 
hypoteksbank. Medeltalsviirdet 

.f{1s1s1iill.1 av tillsynsmyndigheten. 

Anläggningstillgäng, som har ett 
bestående viirdc som viisentligt 
ii1·ersti,;:er det belopp 1·ar1il/ den iir 
uppji'ird i niinnast ji'iregäcnde ba
lansriikning . .får tas upp till högst 
detta värde. om tillsynsmyndighe
ten har medgivit uppskrivningen. I 
fråga om fast egendom.får ej i något 
fall uppskrivning ske över senast 
faststiillda taxeringsvärdet. 

Förvaltningskostnader får icke 
tas upp såsom tillgång. 

45 ~~ 

I halansräkninge/1 skola tillgång
ar 11ch skulder .fi'irdelas i (111.\'ler på 
siitt som må an.l'l'.I' påkallat med 
hänsyn till 1·erksamhctcn.1· art och 
allmiin na /)(1kfi'iri11gs,;:mnder. 

2 Senaste lydelse 1967: 543. 
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Fordran på insats mil icke uppta
ga.i· såsom tillgång. Redovisningen 
~1v inhetalda insatser 11ul ske sålun
da att i balansräkningen hela insats
kapitalet anmiirkes med angirnnde 
al' rnd hiirm· icke iir guldet samt 
skillnaden utJi.ircs såsom siirskild 
skuldpost. 

Inom linjen skall 11n111iirkas sam
manlagda beloppet 111· kreditkas
sans horgens- och iil·riga ansi·ars
fi'irhindelser. i den män de icke upp
tagits hland skulderna. Tillika skall 
ino111 lilijen upptagas m· kassan 
stiWda panters sammllnlllgda l>ok
fi'irda 1·iirde. 

Inom lifUcn skola ock angims de 
pensionsätaganden. som ej uppta
gits hland skulderna. 

11.'i 

Fiires/agen lydelse 

I halansriikningen Jår fordran på 
insats icke flis upp såsom tillgång. 
Redovisningen av .fiillgjordll insat
ser Jilr ske sä att i balansräkningen 
llnges hela insatskapitalet samt hur 
mycket hiirm· som icke hetlllats. 
1·w·l'.fier skillnaden - de hetalda in
satsernll - 11(fiirs som särskild post 
under eget kapital. 

46 * 
Vinst- och fårlustriikning skall så 

uppstilllas att en til(fi·edsstiillande 
redol'isning erhälles .får hum rins
ten eller fi'irlusten .fiir rilken
skap.wlret uppkommit. Diirl'id skall 
iakttagas att intiikter och kostnader 
.fi'irdelas i lämpliga po.1·ter. 

Fiin·alt11i1w~heriittelsen skllll 
uppriiltlls med iakttagllnde a1· god 
redo1·isning.1·sed. 

47 * 
I förvaltningsbcriittclsen skall. i 

den män det finnes kunna ske utan 
fii1jilr1g .fl'ir kreditkassan. upplys
ning lämnas om sådana för bedöm
ningen av kassans stiillning och re
sultatet m· dess 1·crk.rn111het samt 
styrelsen.i· .f/irl'llltning viktiga för
hållanden. 1·ilka ej framgtl il\' ha
lansriikningen eller 1•inst- oi:h fi:ir
lustrtlkningen, sil ock om händelser 
av väsentlig betydelse för kassan. 
Jiim1·iil dtlr de i11triif(at efter riiken
skap.wlrets slut. 

Diir 111edelantalet i kassans (jilnst 
under riikenskllpsäret anstiilldll 
ii1wstiger tio. skllll i förvaltnings
berättelsen uppgil'll.I' medelantalct 
anställda. För sädantfall skall ock, 
i den mån 111ot.1·1·arwule uppg(tter ej 
liimnas i 1·inst- och fi'irlustriik-

förvaltningsberättelsen skall 
upplysning lämnas dels om sådana 
för bedömningen av kassans 1wk
sw11hetsresultat och ställning vikti
ga förhållanden. fi'ir rilka redoris
ning l'.i skall lii11111as i resultlllriik
ning eller halansriikning. dels om 
händelser av väsentlig betydelse för 
kassan. som har intrii.f.lill under 
riikenskapsåret eller l'.ftcr detta.1· 
slut. 

förvaltningsberättelsen skall 
anges 111edc/a11talet 1111der riiken
skapstlret anstiillda personer sä1·ii/ 
fi'ir kassan i dess helhet som fi»r 
1·111jc arhetsstiille med mer iin tjugo 
ansTiillda. Vidare skall anges det 
sammanlagda beloppet av riiken-
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ningen, i siirskilda poster upptagas 
sammanlagda beloppet av 111be
ta/da löner och ersättningar under 
räkenskapsåret dels till styre I sen 
och andra personer i ledande ställ
ning. dels ock till övriga befatt-
ningshavare hos kassan. 

Har uppskrii·ni11g m· tillgäng, av
sedd till stadigmrande hmk ji"ir 
kass1111. 1·erkstiillts för riikensk«ps
äret, skall redor.:iirclsc lämnas fi"ir 
gm11de11 till uppskrfr11ingen, .fi'ir det 
belopp l'llrmed uppskril'lling skett 
och fi"ir am·1/ndningl'f1 m· heloppet. 
Att i .förl'llltningsherii1telsen skall 
i<lmnas upplysning, diirest andra 
tillgclngar upptar.:it.1· till hiigre be
lopp iin kostnaderna för deras an
ska.ffi1ing, stadgas i 44 .~ andra 
stycket. 

116 

Föreslai::en lydelse 

skapsäret.1· löner och ersättningar 
dels till styrelsen och andra perso
ner i ledande stiillning, dels till övri
ga hefattningshavare hos kassan. 

Styrelsen skall i förvaltningsb1:rättelsen framställa förslag om avsättning 
till reservfond. därest sådan avsättning skall ske. så ock i övrigt förslag i 
anledning av kassans vinst eller förlust enligt balansräkningen. 

48 * 
Styrelsen skall senast .1ju måna

der 1'.ftcr riikenskapsäret.1· utr.:ånr.: i 
hurndskr!fi eller 11\"skrifi hälla re
d11visningslwndlinw1rna JiJr dret 
jämte rt'1·isionsheriittcl.H'n hos kas
.1·an tillgängliga J{'ir e111·ar som l'ill 
taga kii11nedom om desamma. 
Skulle stämmans hes/ut i anledning 
m· den framlagda balansriikningen 
i1111ehiira tlndring diiri. skalljii1111·t1/ 
protokoll eller annan handling, som 
utl'isar heslutct, hållas tillRäng/igt 
på siitl nyss sagts. 

Centralkassas rcdovisningshand
lingar och revisionsberättelsen sko
la hållas tillgängliga såväl inom kas
sans och dess avdelningskonlors 
som inom anslutna jordbrukskas
sors expeditionslokaler. 

Senast en mtlnad e.fier det resul
taträkningen och balansräkningen 
hlii·it fastställda. skall m·skrUier 111· 

ärsredol'isning och re1·isionsheriil
telse hållas tillr.:änglir.:a hos kassan 
fiir alla som iir intresserade samt 
efter siirskilt .fi"ireliiggw1de 111· till
.1·yn.1·m_nuliRhl'T1'n insändas dit. Så
dant fi'ireliigf.?ande u(fi'irdas niir nä
gon hegtlr det. Pil m·skrUten 111· ärs
rcdol'isningen skall styrelseleda
mot eller 1·erkstiillande direktör 
teckna bel'is om att resultatriikning 
och halan.l'l"iikning har fi1.ytst1//lts 
med uppg{ft om fastställclsedagrn. 
Bl!l'iset skall iil'l'll innehålla uppg(lt 
om stiimmans hes/ut bctriWimde 
kassans 1 ·i11.1·t eller Ji'ir/ust. 

Centralkassas rcdovisningshand
lingar och revisionsberättelsen 
skall hf1llas tillgängliga såväl inom 
kassans och dess avdelningskon
tors som inom anslutna jordbruks
kassors cxpeditionslokaler. 
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49 * 
I fråga om revision av styrelsens 

förvaltning och kreditkassas räken
skaper skall i tillämpliga delar giilla 
1'(1</ i 45. 46 och ./9 H lagrn 0111 
''konomiska .forening11r är .1111dg11t 
samt. i stället för hcstii111me/.1·1·rna i 
47. 48. 50 och 51 ** nämnda bg. de 
föreskrifter som meddelas i 50-
54 **nedan. 

I fdiga om revision av styrelsens 
förvaltning och kreditkassas räken
skaper tillämpas 45 * . ../6 * I och l 
1110111. och 49 * lagen (I 951: 308) 0111 
ekonomiska .fi'ire11ing11r samt. i stäl
let för 47. 48. 50 och 51 ** nämnda 
lag de föreskrifter som meddelas i 
50-54 ** nedan. 

52 § 1 

Det dligger rl'l'isorenw l'id Jit!l
giirandet m· sitt uppdrag 

att granska kassans hiicka och 
andra riikcnskapa; 

att taga del m· styrelsens och 
stämmans protokoll samt m· de in
struktioner. am·isningar eller andra 
fi'ireskr(fier riirande krcditgil'fling
cn, som 11(/'iirdats m· styrelsen eller 
1·erkstiillande dircktiircn; 

att 1·erkstiilla im·entering eller 
kontrollera 1•erkstiilld im·entcring 
m· de hos kreditkassan innelig
gande kontanta medlen och 1Ji·riga 
tillg<lngar: 

att tillse hurul'ida kassans orga
nisation m· och kontroll ii1·er hokfi'i
ringen och medel.~f('irl'llltningcn iir 
til((rcdsstiillandc; samt 

att. sedan de årliga redol'is11ings
handlingarna m·g11·1t.1" gN111ska 
nii111nd11 handlingar. 

Minst en gång varje halvår skola 
revisorerna 

granska större krediter och andra 
större placeringar av kassans me
del; 

granska av styrelsen vidtagna åt
gärder i fråga om förvaltning och 
avyttring av egendom. som kassan 
inköpt eller övertagit jämlikt 33 *; 

taga del av de föreliigganden och 
erinringar. som al' tillsynsmyndig
heten kunna ham .~·orts till kassan; 
samt 

-'Senaste lydelse 1968: 605. 

Re1·isorerna skull i den 011!ft1tt
ni11g som .fi'i/jer m· god re1·isionssed 
granska kassans ärsredo1·isni11g 
jämte riikl'f1skapema .1·t11nt styrel
se11.1· och 1·crkstiilla11de dirl'ktiirens 
.fi'irl'llltning. 

Minst en gång vaije halvår skall 
revisorerna 

granska större krediter och andra 
större placeringar av kassans me
del: 

granska av styrelsen vidtagna åt
gärder i fråga om förvaltning och 
avyttring av egendom. som kassan 
inköpt eller övertagit jämlikt 33 ~; 

ta del av de förelägganden och 
erinringar som tillsynsmyndigheten 
kan ha gjort till kassan; samt 
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taga del av rapporter över in
spektioner och undersökningar rö
rande kassan. 

I iirrigt skola rcl'isorema l'idt11ga 
de åtgärder som mä 1·111·a <'rfill'der
liga för ett hchiirigt fitllgörande ar 
rel'isio11s11ppdrage t. 

118 

Fiireslagen lydclsl' 

ta del av rapporter över inspek
tioner och undersökningar rörande 
kassan. 

54 ~ 

I mom. Revisorerna skola l'ör 
va1je räkenskapsår m·gil'll en av 
dem undertecknad revisonsberät
telse. som skall överlämnas till sty
relsen minst två veckor före kas
sans ordinarie stiimma. Revisorer
na skola ock inom samma tid till 
styrelsen återställa de till dem ,11·er
liim11ade red,11·is11i11gshandli11gur-
1w. 

Revisorerna i centralkassa skola 
därvid på balansräkningen samt 
1·inst- och fi"ir/11striik11i11gc11 hara 
tecknat påskrift med yttrande. hu
ruvida dessa handlingar ii1·ere11s
stämm11 med kassans av dem grans
kade böcker eller icke. och skall 
päskr{ften i övrigt beträffande 
granskningen innefatta hänvisning 
till revisionsberättelsen. 

/ 11w111. Revisorerna skall för var
je riikenskapsår arge en av dem un
dertecknad revisionsberiinelse. 
som skall överlämnas till styrelsen 
minst två veckor före kassans ordi
narie stämma. Revisorerna skall 
ocksä inom samma tid till styrelsen 
återställa de redoris11i11gslw11dli11g
ar .10111 har ii)'(•rhimnats till dl'm. 

Revisorerna i centralkassa skall 
diirvid pä balansräkningen samt re
.rn/tatriik11i11ge11 giim 1'11 påskrift 
med yttrande. huruvida dessa 
handlingar ii1·erl't1s.1·täm111cr med 
kassans av dem granskade böcker 
eller icke. Påskriften skall i övrigt 
beträffande granskningen innefatta 
hänvisning till revisionsberättelsen. 

64 * 
i111·entari11m och balansräkning 

för kreditkassa i likvidation skola 
upptagas kassans tillgångar och 
skulder. tillgångarna till verkliga 
värdet. Insatskapitalet skall i ba
lansräkningen llflfllagas inom lin
jen. I övrigt skall beträffande i11re11-

tari11m och balansriikning för kre
ditkassa i likvidation gälla l'ad i 7 
och 8 H bokföringslagen iir stad
gat. 

I balansräkning för kreditkassa i 
likvidation skall tas llflfl kassans 
tillgångar och skulder. tillgångarna 
till verkliga värdet. Insatskapitalet 
skall i balansräkningen tas upp 
inom linjen. I övrigt giilll'I' betriif
fande balansräkning för kreditkassa 
i likvidation hestii111111elsema i bok
föringslagen r 1976: 125 J. 

71 * 
På anmälan 1·aro111 siigs i 5 l ~ 

skall tillsynsmyndigheten. i fall då 
revisorer icke utsetts till föreskrivet 
antal. förordna revisor eller revi
sorer. Är revisor omyndig eller har 
någon. som ej är här i riket bosatt 
svensk medborgare. utan vederbör-

Har anmälan gjorts enligt 5 l ~ 
skall tillsynsmyndigheten. i fall då 
revisorer icke utsetts till föreskrivet 
antal. förordna revisor eller revi
sorer. Är en revisor omyndig eller 
har någon. som ej iir hiir i riket bo
satt svensk medborgare. utan ve-
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ligt tillstånd utsetts till revisor eller 
har nf1gon utsetts till revisor i strid 
med l'lld i 46 ~ I mom. andra 
stycket lagen om ekonomiska för
eningar statft~as, skall på anmälan 
därom tillsynsmyndigheten förklara 
honom entledigad och förordna re
visor i hans ställe. Har anmälan ej 
gjorts av kreditkassans styrelse. 
skall .fi"irc hcsluts meddelande till
.fil/le heredas styrelsen att yttra sig i 
iirendet. Förordnande av revisor 
skall avse tid till dess annan revisor 
blivit i föreskriven ordning utsedd. 
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Fiireslagcn lydelse 

derbörligt tillstånd utsetts till revi
sor eller har nägon utsetts till revi
sor i strid med 46 * I mom. tredje 
stycket lagen ( 1951: 3081 om ekono
miska föreningar. skall på anmälan 
diirom tillsynsmyndigheten förklara 
honom entledigad och förordna c11 

revisor i hans stiille. Har anmälan ej 
gjorts av kreditkassans styrelse. 
skall styrelsen hcreda.1· til(fi'i//e all 
yttra sig i ärendet. Förordnande av 
revisor skall avse tidrn till dess an
nan revisor blivit utsedd i föreskri
ven ordning. 

Tillsynsmyndigheten äger när som helst återkalla förordnandet och i 
stället utse ny revisor. 

Kreditkassans styrelse åligger 
att när som helst för den befattningshavare hos tillsynsmyndigheten. 

som enligt av regeringen meddelade besliimmelser har all i sådant avseen
de företräda myndigheten, samt för den särskilda undersökning. regering
en kan finna för gott anställa. hålla de hos kreditkassan inneliggande 
kontanta medlen och övriga tillgångar samt böcker. räkenskaper och andra 
handlingar tillgängliga för granskning. samt 

att jämväl i övrigt tillhandahålla myndigheten eller sådan befattningsha
vare därstädes. som ovan sagts. de upplysningar rörande kassan som 
iiskas. 

Yppas anledning till antagande 
att centralkassa gjort sådana förlus
ter all kassans och de anslutnajord
brukskassornas eget kapital icke 
svarar mot det belopp som fordras 
enligt 34 *· skall centralkassans 
styrelse ofördröjligen låta upprätta 
särskild balansräkning enligt 4./ ol'h 
45 §§ för utvisande av centralkas
sans ställning samt. diirest balans
räkningen bekräftar antagandet i 
fråga. ofördröjligen avsända med
delande härom till tillsynsmyndig
heten. 

Yppas anledning till antagande 
att centralkassa gjort sådana förlus
ter att kassans och de anslutnajord
brukskassornas eget kapital icke 
svarar mot det belopp som fordras 
enligt 34 *· skall centralkassans 
styrelse ofördröjligen låta upprätta 
särskilt! balansriikning för utvi
sande av centralkassans ställning 
samt. därest balansriikningen be
kräftar antagandet i fråga. ofördröj
ligen avsända meddelande hiirom 
till tillsynmyndigheten. 

Centralkassas styrelse åligger därjämte att på den tid och i den ordning 
tillsynsmyndigheten bestämmer tillhandahålla myndigheten de redovis
ningshandlingar, översikter och övriga handlingar. rörande kassans och de 
anslutna jordbrukskassornas ställning som av tillsynsmyndigheten iiskas. 

4 Senaste lydelse 1975: 229. 
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75 *' 
Har kreditkassas styrelse eller 

stiimma fattat beslut. vilket står i 
strid med lag eller stadgarna. må 
tillsynsmyndigheten förhjuda verk
stiillighet av beslutet. Myndighet·~n 
m<I ock förelägga styrelsen att. eom 
beslut som nyss sagts gått i verk
ställdighet. göra rättelse där så kan 
ske samt att fullgöra vad styrcls·~n 
åligger enligt lag eller stadgarna. 
Sådant föreläggande må dock. 
utom vad angår innehållet av rin.11-
och fi'irl11.1·triikning eller balansräk
ning. icke av myndigheten medde
las i fråga om i lag givna föreskrif
ter. vilkas överträdande är bel:igt 
med straff. 

Har kreditkassas styrelse eller 
stämma fattat beslut, vilket står i 
strid med lag eller stadgarna. kan 
tillsynsmyndigheten förbjuda verk
ställighet av beslutet. Myndigheten 
kan också förelägga styrelsen alt. 
om beslut som nyss niimnt.1· gätt i 
verkstiillighet. göra rättelse där så 
kan ske samt att fullgöra vad som 
åligger styrelsen enligt lag eller 
stadgarna. Sådant föreläggande jilr 
dock. utom vad angår innehi'lllet av 
rewltatriikning eller balansräkning. 
icke av myndigheten meddelas i 
fråga om i lag givna föreskrifter. vil
kas överträdande är belagt med 
straff. 

Ändå att avvikelse frtm lag eller stadgar icke skett. ~iger tillsynsmyndig
heten meddela de erinringar beträffande kassans verksamhet. som myndig
heten kan linna påkallade. 

Underlåter kassa att ställa sig till efterrättelse av myndigheten meddelat 
förbud eller föreläggande eller. handhar kassan eljest sina angelägenheter 
på sätt. som är ägnat att rubba förtroendet till kassan. kan den som 
godkänt kassan återkalla godkännandet. 

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift 
eller förbud enligt denna lag. 

84 *~ 
Afrd dagshöter eller fängelse 

straffe.1· 
Till hc'iter eller fängelse tfom.1· 

I. styrelseledamot. vilken vid 
upprättande av förvaltningsberät
tclse. balansräkning eller"\·inst- och 
.fi'irlustriikning som avses i 38 * la
gen om ekonomiska föreningar eller 
i 81 * samma lag. jämförd med 56 * 
denna lag. eller i 74 * andra stycket 
denna lag uppsåtligen förfar i strid 
med bestämmelserna i 43 §. 44 §. 

45 §andra, tredje och J1ärde styck
ena. 46 § eller47 §denna lag; 

I. styrelseledamot. vilken vid 
upprällande av förvaltningsberät
telse. balansräkning eller resultat
räkning som avses i 38 * lagen 
(1951: 308) om ekonomiska för
eningar eller i 81 * samma lag. jäm
förd med 56 *denna lag, eller i 74 * 
andra stycket denna lag uppsåtligen 
förfar i strid med bestämmelserna i 
43-47 §§denna lag; 

2. likvidator. vilken vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk
ning eller förvallningsberältelse som avses i 83 *första och tredje styckena 
eller 86 * lagen om ekonomiska föreningar eller i 89 * samma lag, jiimförd 
med 56 * denna lag, eller i 64 * denna lag uppsåtligen förfar i strid med 
hcstiimmelser i sagda lagrum: 

5 Senaste lydelse 1970: 723. 
' Senaste lydelse 196 7: 543. 
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3. styrelseledamot, likvidator eller hefattningshavare. vilken uppsåtli
gen eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift vid 
lämnande av upplysning som avses i 69, 74. 76 eller 79 * denna lag: 

4. revisor eller likvidationsrevisor, vilken i revisionsherältelse eller an
nan handling, som framlägges på stämma eller annorledes hålles tillgänglig 
för medlemmar eller röstherättigade. eller i påskrift å sådan handling 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande 
uppgift rörande kreditkassas angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet underlåter alt göra anmärkning beträffande förvaltningen. 
ändå att anledning därtill föreligger. 

Har gärning som avses i första 
stycket I eller 2 skett av vårdslös
het. iir str1{f.fet dagshöter. 

Har giirning som avses i första 
stycket I eller 2 skett av vårdslös
het. döms till hiiter. 

86 § 

Med da1<.~böter stmf(e.1· ock 

I. styrelseledamot eller likvida
tor. vilken underlåter att iakttaga 
föreskrift som är meddelad i 10 * 
första eller andra stycket lagen om 
ekonomiska föreningar eller i 48 § 
eller 53 § andra stycket denna lag 
eller i 80 * sista stycket eller 81 * 
sista stycket förstnämnda lag, vart
dera lagrummet jämfört med 53 § 
andra stycket och 56 § denna lag: 

Till hiiter diims också 

I. styrclseledi1mot eller likvida
tor. vilken underlåter att iakttaga 
föreskrift som är meddelad i 10 * 
första eller andra stycket lagen 
(1951: 308) om ekonomiska för
eningar eller i 48 § eller 53 § andra 
stycket denna lag eller i 80 § sista 
stycket eller 81 § sista stycket 
förstnämnda lag. vartdera lagrum
met jämfört med 53 §andra stycket 
och 56 §denna lag: 

2. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga före
skrift som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37. 68, 90 
eller 92 § lagen om ekonomiska föreningar eller i 63 § denna lag: 

3. styrelseledamot eller likvida- 3. styrelseledamot eller likvida-
tor. som underlåter att till revisor tor. som underlåter att till revisor 
eller likvidationsrevisor avlämna eller likvidationsrevisor avlämna 
handlingar enligt vad som stadgas i handlingar enligt vad som stadgas i 
38 § andm stycket. 81 § andra 38 § femte stycket, 81 § andra 
stycket, 83 §sista stycket eller 86 § stycket, 83 §sista stycket eller 86 ~ 
sista stycket lagen om ekonomiska sista stycket lagen om ekonomiska 
föreningar eller i 89 * första stycket föreningar eller i 89 § första stycket 
samma lag. jämfört med 56 § denna samma lag, jämfört med 56 § denna 
lag: lag: 

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i 
55 § sista stycket. 84 § sista stycket, jämfört med 55 § sista stycket, eller 
86 § andra stycket sista punkten lagen om ekonomiska föreningar finnes 
stadgat eller som underlåter att iakttaga föreskrift. som med avseende på 
framläggande av handlingar på stämma eller tillhandahållande av handling
ar viss tid före stämma är meddelad i 57 § I morn., 81 §andra stycket. 87 § 
andra stycket eller 89 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar 
eller i 81 § sista stycket samma lag. jämfört med 56 § denna lag: 
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5. revisor. vilken underlåter all iakttaga föreskrift som meddelats i 54 § 
I mom. denna lag eller i 81 § andra stycket lagen om ekonomiska förening
ar. så ock likvidationsrevisor. som försummar att fullgöra vad i 87 §första 
stycket första punkten eller 89 § första stycket fjärde punkten sistnämnda 
lag finnes stadgat. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § I mom. tredje stycket samt 49 §första 

stycket lagen (1951: 3081 om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om 
kreditkassa från och med första ordinarie stämma som hålls efter utgången 
av år 1980. Till dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall efter utgången av år 1980 upprättas enligt de 
nya hestämmelserna. För räkenskapsår som har bö1:jat löpa före denna 
tidpunkt får årsredovisning dock upprättas enligt äldre bestämmelser. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i bostadsrättslagen ( 1971: 479) 

Härigenom föreskrivs att 58 § bostadsrätlslagen ( 1971: 4791 skall hane
dan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

58 § 

Bestämmelserna i 38-51 §§ la
gen (1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
frilga om bostadsrättsförening. Vad 
som sägs där om insats skall beträf
fande bostadsrättsförening i stället 
gälla inträdesavgift. grundavgift 
och upplåtelseavgift. 

Bestämmelserna i 38-51 ** la
gen ( 1951: 3081 om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om bostadsrättsförening. Vad 
som sägs där om insats skall beträf
fande bostadsrättsförening i stiillct 
gälla inträdesavgift. grundavgift 
och upplåtelseavgift. Bostadsriitt.1·
föreningar är inte skyldiga a1111pp
riitta finansiering.rnnalys. koncern
rcdol'isning eller de/årsrapport el
ler all utse auktoriserad re1·isor. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § I mom. tredje stycket samt 49 §första 

stycket lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om 
bostadsrättsförening från och med första ordinarie föreningsstämma som 
hålls efter utgången av år 1980. Till dess tillämpas i stället motsvarande 
äldre bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall efter utgången av år 1980 upprättas enligt 
lagen om ekonomiska föreningar i dess nya lydelse. För räkenskapsår som 
har börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas 
enligt äldre bestämmelser. 

4. Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1980: 000) om ändring i 
lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar gäller även i fråga om bostads
rättsföreningar. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar 

Härigenom föreskrivs att 29-31. 51 och 67 *§lagen !1972:262) om 
understödsföreningar skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnrande lydelse Föreslagen lydelse 

29 § 

Bestämmelserna i 38 § och ../../ § 

.fiirsta stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar iiger mot
srnra11de tilliimp11i11g på 1111der
stiid.1fi"irening. 

Bestämmelserna i 38 § fiirsta och 
.Oärde-sjätte styckena lagen 
<1951: 308) om ekonomiska för
eningar tillämpas också på under
stiid.1:fiireningar. Vad som sägs där 
om skyldighet att siinda in hand
li11gar till länsstyrelse gäller dock 
ej. Resultaträkning och balansräk
ning i ärsredovisning och i årsbok
slut enligt bokförings/agen 
( 1976: 125) skall upprättas enligt 
hestiimmelserna i sistnämnda lag, 
om annat inte följer av JO § denna 
fog eller ar fiireskriji som har med
delats med stöd av nämnda para
gn~f: 

30 § 

Försiikringsinspektionen jllr i Räkcnskapsavslutning skall ske 
fråga om understiidsfi"irenings rii- för kalenderår. 
kenskaper och styrelsem årsredo-
l'isning meddela särskilda fiireskrij: 
ter. som skall gälla jämte bokfö-
rings/agen ( JY2Y: 117). Räkcn-
skapsavslutning skall ske för kalen-
derår. 

Har förening flera vcrksamhetsgrenar. skall intäkter och kostnader redo
visas särskilt för varje verksamhetsgren. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande. försäkringsin
spektionen jilr utfi"irda närmare fö
reskr{lier om understöd.~förenings 
löpande bokföring. årsbokslut och 
årsredol'isning samt därvid, om 
särskilda skäl föreligger, meddela 
regler som avriker från bokförings
/agen ( 1976: 125). 

31 § 

Bestämmelserna i 45, 46 och 49-
5 l § § lagen ( 195 l: 308) om ekono
miska föreningar gäller i tillämpliga 

Bestämmelserna i 45 §. 46 § J 
och 2 mom. samt 49-51 §§ lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för-
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delar i fråga om understödsförening 
med följande avvikelser. nämligen 

I. att styrelsens förvaltning och 
föreningens räkenskaper skall 
granskas av minst två revisorer. 

2. att revisor får utses för tid till 
och med den ordinarie stämma som 
skall äga rum under tredje eller. om 
försäkringsinspektionen medgett 
det. fjärde räkenskapsåret efter det 
han utsetts. 

Vid tilliimpningen m· 49 § skall 
iakttaga.i· att rnd där sägs om läns
styrelsen i stiillet skall avse fiirsiik
ringsinspektionen. 

124 

Föreslagen lydelse 

eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om understödsförening med 
följande avvikelser. nämligen 

I. att styrelsens förvaltning och 
föreningens räkenskaper skall 
granskas av minst två revisorer. 

2. att revisor får utses för tid till 
och med den ordinarie stämma som 
skall äga rum under tredje eller. om 
försäkringsinspektionen medgett 
det. fjärde räkenskapsåret efter det 
han utsetts. 

51 § 

Bestämmelserna i 81 § lagen 
(! 951: 308) om ekonomiska för
eningar äger motsmrande till
lämpning på understödsförening 
med undantag av hänvisningen till 
39-43 ~§och 44 .~andra stycket. 

Bestämmelserna i 30 § denna lag 
om årsredovisning äger motsi·tiran
de tillämpning på slutredovisning. 

Bestämmelserna i 81 § lagen 
(1951:308) om ekonomiska för
eningar tillämpas också på under
stödsförening med undantag av 
hänvisningen till 38 §andra, tredje 
och sjunde styckena samt till 39-
43 §§. 

Bestämmelserna i 30 § denna lag 
om årsredovisning tillämpa.i· också 
på slutredovisning. 

67 § 

Det åligger understödsförening-; styrelse att på tid och sätt som försäk
ringsinspektionen bestämmer 

I. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker. räkenska
per och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen, 

2. för varje räkenskapsår till in
spektionen insända avskrift av dels 
förvaltningsberättelsen jämte vinst
och fiirlusträkning och balansräk
ning, dels revisionsberättelsen med 
tillhörande handlingar. dels proto
koll fört vid föreningsstämma över 
beslut i fråga om dessa berättelser, 
dels en redogörelse för föreningen 
och dess verksamhet. 

2. för varje räkenskapsår till in
spektionen insända avskrift av dels 
förvaltnings berättelsen jämte resul
taträkning och balansräkning. dels 
revisionsberättelsen med tillhöran
de handlingar. dels protokoll fört 
vid föreningsstämma över beslut i 
fråga om dessa berättelser, dels en 
redogörelse för föreningen och dess 
verksamhet. 

3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande föreningen 
som inspektionen begär. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § I mom. tredje stycket samt 49 § första 

stycket lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om 
understödsförening från och med första ordinarie föreningsstämma som 
hålls efter utgången av år 1980. Till dess tillämpas i stället motsvarande 
äldre bestämmelser. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 60-62. 79 och 102 ** lagen ( 1973: 370) om 
arbetslöshetsförsäkring skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

60 ~ 

Bestämmelserna i 38 ~ och 4./ § 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar äger mot
.1'\'arande tilliimp11i11g på erkänd ar
betslöshetskassa. 

Bestämmelserna i 38 *första och 
Jliirdc-.1jiitte styckc1111 lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar tillämpas ockstl på erkänd 
arbetslöshetskassa. \!ad som sägs 
där om skyldighet att sii11da in 
handlingar till lii11sstyrelse giiller 
dock t'}. R1·.rnltaträkni11g och ba
lansriikning i årsredm·is11i11g och i 
årsbokslut enligt bokfi'iri11gslagen 
(1976: 125) skall upprättas e11/igt 
hestiimmelsema i sistnämnda lag. 
om a11nat inte ji'i/jer m· 61 §denna 
lag eller m· Ji'ireskr(fi som har med
delats med stöd a1· nämnda para
graf 

61 * 
Arbetsmarknadsstyrelse11 fdr i 

fråga om erkänd arbetsliishetskas
sas riike11skaper och styrelsem· ärs
redol'is11ing meddela särskilda fii
reskr(fier. som skall gälla jämte 
bokförings/agen ( 1929: 117). lla11d
lingar a1• betydelse fi'ir arbetsliis
hetskas.w11.1· 1·erksamhet skall fi"ir
\'aras under den i bokfi'iri11gslage11 
angil'IW tiden, om arbetsmarknads
styrelse11 ej medger a11nat. Räken
skapsavslutning skall ske för kalen
derår. 

Räkenskapsavslutning skall ske 
för kalenderår. 

I baiansräkningen skall som skuld upptagas ett belopp. som minst mot
svarar det för kassan föreskrivna lägsta fondbeloppet. 

Regeringen eller. c:fier reger
ingens bemyndigande. arhetsmark
nadsstyrclse11 fär u(fiirda niirmare 
fi:ireskr(fier 011111rhetsliishetskassas 
liipande bokföring. årshokslut och 
tlrsrcdo1·i.rni11g samt diin·id. om 
särskilda skiil föreligger. meddela 
regler som al'l'iker frt/11 hokfi'irings
lage11 ( 1976: 125 ). 
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62 § 

Bestämmelserna i 45 § och 46 § I mom. samt 49-51 ~§ lagen I 1951: 3081 
om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om erkänd 
arbetslöshetskassa med följande avvikelser, nämligen 

I. att styrelsens förvaltning OC'h kassans räkenskaper skall granskas av 
minst två revisorer, 

2. att revisor får utses för tid till och med den ordinarie stämma som 
skall äga rum under tredje räkenskapsåret efter det han utsetts. 

Vid tillämpningen av 49 § 

nämnda lag skall iakttagas att l'!ld 
där siigs om länsstyrelsen i stället 
skall m·se arbetsmarknadsstyrel
sen. 

79 § 

Bestämmelserna i 81 § lagen 
I 1951: 308) om ekonomiska för
eningar äger nwtsmrande t.ill
liimpning på erkänd arbetslöshets
kassa med undantag av hänvisning
en till 39-43 §§ och 44 § andra 
stycket. 

Bestämmelserna i 61 § denna lag 
om årsredovisning äger motsl'{m:n
de tillämpning på slutredovisning. 

Bestämmelserna i 81 § lagen 
( 1951: 3081 om ekonomiska för
eningar tillämpas också på erkänd 
arbetslöshetskassa med undantag 
av hänvisningen till 311 .~ andra, 
tredje och sjunde styckena samt till 
39-43 §§. 

Bestämmelserna i 61 ~ denna lag 
om årsredovisning tillämpas ockstl 
på slutrcdovisning. 

102 § 

Till böter dömes 
I. styrelseledamot, likvidator eller annan som i ansökan om eller anmä

lan för registrering eller i därvid fogade handlingar eller i annan enligt 
denna lag till arbetsmarknadsstyrdscn ingiven handling eller vid lämnande 
av begärd upplysning till styrelsen uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 
meddelar oriktig eller vilseledande uppgift, 

2. styrelseledamot eller likvidator som uppsåtligen eller av grov vårds
löshet meddelar oriktig eller vibeledande uppgift i handling som hålles 
tillgänglig för medlemmar eller röstberättigade eller framlägges på ombuds
möte, 

3. revisor eller likvidationsrevi sor som i revisionsberättelse eller annan 
handling, som framlägges på ombudsmötc eller på annat sätt hålles till
gänglig för medlemmar eller röstberättigade. uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift om kassans angelä
genheter eller uppsåtligen eller av grov vårdslöshet underlåter att göra 
anmärkning beträffande förvaltningen, fastän anledning därtill föreligger. 

4. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors 
medhjälpare som, oaktat han insett eller bort inse att skada kunnat följa 
därav. yppar något som kommit till hans kännedom vid verkställd gransk
ning utan att det varit nödvändigt för att fullgöra hans uppdrag. 

5. styrelseledamot, revisor, lik
vidator eller annan som ej iakttager 

5. styrelseledamot, revisor, lik
vidator eller annan som ej iakttar 
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Nul'arande lydelse 

eller fullgör vad som åligger honom 
enligt 52 § första stycket. 58 § så
vitt därigenom hänvisas till 37 § la
gen <1951: 308) om ekonomiska för
eningar, 60 * såvitt därigenom hän
visas till 38 *andra stycket nämnda 
lag. 62 * såvitt därigenom hänvisas 
till 50 § tredje stycket och 51 § förs
ta stycket samma lag. 63 § andra 
stycket. 64 § såvitt därigenom hän
visas till 55 § tredje stycket samma 
lag. 69 § första eller tredje stycket. 
70 § andra stycket första punkten. 
77 § såvitt därigenom hänvisas till 
79 § första eller andra stycket sam
ma lag, 78 § första stycket såvitt 
därigenom hänvisas till 80 § tredje 
stycket. jämfört med 50 * tredje 
stycket samma lag. 79 § första 
stycket såvitt därigenom hänvisas 
till 81 § andra stycket första punk
ten samma lag. 80 § såvitt därige
nom hänvisas till 89 §första stycket 
och 90 § första stycket samma lag. 
93 §eller 95 §. 

127 

Föreslagen lydelse 

eller fullgör vad som åligger honom 
enligt 52 § första stycket, 58 § så
vitt därigenom hänvisas till 37 § la
gen ( 1951: 308 l om ekonomiska för
eningar. 60 § såvitt därigenom hän
visas till 38 §femte stycket nämnda 
lag. 62 § såvitt därigenom hänvisas 
till 50 §tredje stycket och 51 §förs
ta stycket samma lag. 63 § andra 
stycket, 64 § såvitt därigenom hän
visas till 55 § tredje stycket samma 
lag. 69 § första eller tredje stycket. 
70 * andra stycket första punkten. 
77 § såvitt därigenom hänvisas till 
79 § första eller andra stycket sam
ma lag. 78 § första stycket såvitt 
därigenom hänvisas till 80 § tredje 
stycket. jämfört med 50 § tredje 
stycket samma lag. 79 § första 
stycket såvitt därigenom hänvisas 
till 81 § andra stycket första punk
ten samma lag. 80 § såvitt därige
nom hänvisas till 89 §första stycket 
och 90 § första stycket samma lag. 
93 § eller 95 §. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § I mom. tredje stycket samt 49 §första 

stycket lagen ( 1951: 308l om ekonomiska föreningar tillämpas i fnl.ga om 
arbetslöshetskassa från m:h med första ordinarie föreningsstämma som 
hålls efter utgången av år 1980. Till dess tilliimpas i stället motsvarande 
äldre bestämmelser. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1975: 417) om sambruksföreningar 

Härigenom föreskrivs att 15 §lagen (1975: 417) om sambruksföreningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

Bestämmelserna i 38-51 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om sambruksförening. Vad 
som i 43 § I mom . .fi"irsta stycket 
siigs om insatsbelopp skall i stället 

Bestämmelserna i 38-51 §§ la
gen ( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar gäller i tillämpliga delar i 
fråga om sambruksförening. Vad 
som siigs i 43 § andra stycket om 
insatsbelopp skall i stället avse lö-
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Nurnrande lydelse 

avse lösenbelopp för medlems an
del. 
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Föreslagen lydelse 

senbelopp för medlems andel. Sam
bruksföreninr:ar iir inte skyldir:a att 
upprätta .finansieringsanalys, kon
cernredol'isning eller de/årsrapport 
eller att utse a11ktoriserad revisor. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 * I mom. tredje stycket samt 49 §första 

stycket lagen (1951: 3081 om ekonomiska föreningar tillämpas i fråga om 
sambruksförening frän och med första ordinarie föreningsstämma som 
hålls efter utgången av år 1980. Till dess tillämpas i stället motsvarande 
äldre bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall elh:r utgången av år 1980 upprättas enligt 
lagen om ekonomiska föreningar i dess nya lydelse. För räkenskapsår som 
har börjat löpa före denna tidpunkt får sådan redovisning dock upprättas 
enligt äldre bestämmelser. 

4. Bestämmelserna i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen 
( 1980: 000) om ändring i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar tilläm
pas även i fråga om sambruksfön:ningar. 

7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 351) om styrelserepresentation för de 
anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar 

Härigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1976: 351 I om styrelserepresentation 
för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111'{1rande lydelse Föreslagen lydelse 

3 * 
Med företag avses i denna lag aktiebolag eller ekonomisk förening, varå 

lagen är tillämplig. 

Med koncern förstås i denna lag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestämmelserna i l kap. 2 * a.k
tiebolagslagen ( 1975: 1385) eller, 
sål'itt m·ser ekonomiska förenifig
ar, l'id en mot.1·1·arande tilliimp11i.>1g 
av dessa bestämmelser är moder
företag och dotterföretag i förhål
lande till varandra. 

Med koncern förstås i denna lag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestämmelserna i I kap. 2 § ak
tiebolagslagen (I 975: 1385) eller 
I a §!agen (1951:3081 om ekono
miska fiJreningar är moderföretag 
och dotterföretag i förhållande till 
varandra. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
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över propositionen 1979/80: 143 med förslag till ny lagstiftning om 
handelsbolag m. m. jämte motioner 

Til/ /af?utskottet 

Lagutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfolle att yttra sig 

över propositionen 1979/80: 143 med förslag till ny lagstiftning om handels

bolag m. m. jämte motionerna 1979/80: 2025 av Lennart Andersson m. Il. 

(s) och 1979/80: 2026 av Lars Werner m. Il. (vpkl. såvitt propositionen och 

motionerna berör arbetsmarknadsutskottets heredningsområde. 

Arbetsmarknadsutskottets yttrande omfattar iiven den av Gunnar Nils

son m. Il. (s) under allmänna motionstidcn väckta motionen 1979/80: 1477 

som hänvisats till utskottet. Med delta yttrande överliimnas den motionen 

till lagutskottet. 
l propositionen lägger regeringen (justitiedepartementet) efter föredrag

ning av statsrådet Winberg fram ett förslag till lag om handelsbolag och 

enkla bolag. som skall ersätta 1895 års lag i samma ämne samt ett förslag 

till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag. Till grund för propositionen 

ligger bl. a. två betänkanden av 1974 års bolagskommittc. Nya bolagsregler 

m. m. <SOU 1978: 671 och Koncernbegreppet m. m. (SOU 1979: 46). Betiin

kandena har remissbehandlats. 

Utskottet tar i huvudsak upp tre avsnitt i propositionen. niimligen de 

som handlar om styrelserepresentation för anställda i handelsholag, årsre

dovisning samt de s. k. 50/50-bolagen. Dessutom hehandlar utskottet i ett 

särskilt avsnitt i anslutning till motion 1979180: 1477 av Gunnar Nilsson 

m. Il. (s) vissa frågor om styrelserepresentation i aktiebolag. 

Styrelse i handelsholag 

I I * lagförslaget finns en definition av begreppet handelsbolag. Enligt 

stadgandet föreligger ett handelsbolag om två eller llera har avtalat att 

utöva näringsverksamhet i holag. Härifrån undantas i princip verksamhet 

inom jord- och skogsbruk. Utmärkande för ett handelsholag är att verk

samheten betraktas som juridisk person och att bolagsmänncn solidariskt 

ansvarar för bolagets skulder. I en specialform. s. k. kommanditbolag. kan 

det personliga ansvaret vara begränsat. 

Ett handelsbolag förvaltas av bolagsmiinnen i enlighet med vad som 

överenskommits i bolagsavtalet. En bolagsman som enligt avtalet är ute

sluten från förvaltningen skall ha rätt att kontrollera denna genom gransk

ning av räkenskaper etc. Som den gällande lagen är konstruerad med 

9 Riksdai?en 1980181. 8 sam/. Nr 4 
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direkt förvaltning av deliigarna finns det inte s:'tsnm för aktiebolag och 

ekonomiska flin:ningar krav p:1 all s1yn:lse skall inriiltas. 

En av 1974 lirs bolagskommitll:s uppgiflcr var all undcrsi.ika om styrelse 

borde införas i handelsbnla,c. Bakgrunden hiirtill var kraven all de anstiill

da i den förelagsformcn liksom i aktiebolag od1 ekonomiska föreningar 

borde få möjlighet alt genom styn:ls<::represcntation utöva inflytande på 

företagets skiitsel. Bolagskommittcn ansiig att d.::t fanns foretagsdemokra

tiska skiil all infiira styrclsert·prcscntation i stiirrc handelsbolag och före

slog diirför all sl yrclsc skulle finnas i hamklshlilag som under det senast 

fi\rtlutna riikcnskapsilrct svssck1ll i gcnllll1,nill minst 25 arbetstagare. I 

friiga om handelsbolag som iir n111derh11lag borde enligt förslaget antalet 

arbet slagare av se koncernen i Jcs-; hel hel. 

I propositionen framht1llcr statsrfidet Winherg all de ansliillda i handcls

bL'lag hör l illerkiinnas en rätt tiil medbestiimmande spm iir likviirdig med 

den som tillkommt:r anstiillda i aktiebolag o..:h ekonomiska f\ireningar. Han 

vill emelkrtid inte liisa frflgan p:I det S:itt kommillcn föreslagit. Beslutsfat

tandet i handt•lsholaµ skulle enligt hans mening kompliceras om krav pil 

styrel-;c infor• .. Vidare mitslc for en obegriinsat ansvarig bolagsman veto

riitl hctriilfamk bolagch beslut anses nilddndig:. S:\dan vetoriill begriinsar 

emellertid en styrelses miijlighi:t <itt fungera. Ett spiinningsförhMlanJe 

mellan kompetensen hos bolag'i.niin och styrelse sägs diir:iiimte kunna 

föranleda konflikter med risk för riittsförluster för tredje man. I vissa 

handebholag med ell f<'ttal ans1.iillda skulle lagregler om styrelse enligt 

propositionen dessutom kunna uppfattas som ett hinder mot expansion. 

Mot bakgrund av det anförd<i anser sta1'ri1det Winherg all en reform 

med styrelse i handelsholag och ~.tvrelserepre~entation för de anstiillda inte 

hör genomföras nu. Han pekar i st~tllet pii möjligheten all {1stadkomma en 

lösning genom medbestiimmandeavtal. Samtidigt uttalar statsr~idet att fr:'t

gan om styrelser i -;törre hamklsholag kommer att beredas vidare och all 

diirvid iir av siirskilt intresse all se i vad miin man kan finna lösningar p:'t 

den allmiinna fri1gan om arhctstagarinflytandc pii konccrnniv:'i. I det sam

manhanget framhitllcr staisr;idet alt fr:lgan har sin siirskilJa betydelse d:[ 

det inte kan uteslulas att handelsbolag knmmer all hli allt vanligare som 

moderbolag sii liingc det saknas regler om styrelserepresentation i handels

bolag. I det forts.;tta beredningsarhetet bi.lr iiven l:impligheten av att kunna 

driva my..:ket stL1ra fiiretag som handelsbolag prövas. 

Utskottet vill först framhålla all den naturliga utg{mgspunkten hör vara 

att de anstiilldas möjligheter till insyn och intlytande i företagen inte skall 

vara beroende av foretagsform. Delta talar alltsä för att man inför m'tgon 

form av inflytande i ledningen for hanJelshplag med minst 25 anstiillda. 

För aktiebolag giiller i dag att i.k anstiillda har riill till styrelserepresenta

tion om de iir minst 25 till antalet. 

Man kan emellertid inte bortse lhin de inviindningar som redovisas i 

propositionen mot att införa styrelse i handelsbolag. Utskollet Jelar diirfor 
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föredragande statsrådets uppfattning att man inte nu bör genomflira en 

sådan ordning. Utskottet noterar att frt1gan skall beredas vidare och utgår 

från att man är inriktad p[1 att fi\ fram en lösning siirskilt i fråga om 

inflytande för de anställda i ledningsorgan för handelsbolag som fungerar 

som moderbolag i koncerner. 

Av det anförda följer att utskottet avstyrker motionen 1477 av Gunnar 

Nilsson m. tl. (S) såvitt gäller förslag om styrelserepresentation för anstiill

da i handelsbolag. 

Utskottet vill inte heller biträda motionen 2025 av Lennart Andersson 

m. tl. (s) när det gäller ett yrkande att näringsverksamhet i företag med 

minst 25 anställda skall bedrivas som aktiebolag. Handelsbolag skulle 

st1lunda ej fä förekomma som bolagsform för sadana företag. Avsikten med 

motioniirernas förslag torde i första hand vara att tillförsiikra de anstiillda 

inflytande i moderholag i koncerner. Motionärerna vill dessutom ha frirslag 

till hösten 1980 om en provisorisk reglering som tillförsiikrar de anstiillda 

representation i handelsholag som har styrelse eller direktion. 

Utskottet hänvisar till vad ovan sagts om det fortsatta hcredningsarbc

tet. som iiven kan väntas innefatta prövning av det i motionen framförda 

uppslaget. Det hör också tilliiggas att insynen i handelsbolag inte hehöver 

vara mindre iin i aktiebolag. Lagen I 1976: 58111 om medbestiimmamlc i 

arbetslivet gäller oberoende av fiiretagsform. Vidare kan de i propositio

nen föreslagna lagreglerna om offentlig firsredovisning. om revision och 

om koncernre<lovisning viintas fiirhiittra möjligheterna till insyn i stiirrc 

handelsbolag. 

Styrcl.1·1·repr1'.l'l'llfatio11iaktil'holag111. 111. 

Sedan år 1973 har det funnits lagstiftning om riitt för anställda att ha tvä 

styrelserepresentanter i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Sedermera 

har motsvarand~· regler införts iivcn för bankcr och försiikringsbolag. lkn 

nuvarande lagen är från [1r 197h. d{1 reglerna utstriicktes till att omfatta 

företag som har minst 25 anstiillda. Tidigare var griinsen 100 anstiillda. 

Gunnar Nilsson m. Il. (s) tar i nwtion 1477 upp olika fr[tg<ir som riir 

lagstiftningen om styrclsereprc·scntation. Mntioniirerna anser att det finns 

brister i systemet och att det hl. a. tar sig uttryck i att de anstiillda inte 

utnyttjar sin rätt till styn:lserepresentation i elen utstriil:kning som det 

funnits anledning att förvänta. Ett av problemen iir att företagen inte lever 

upp till sin lagfästa skyldighet i fråga om kallelser. sammantriiden. hand

läggning av iirenden m. m. och att sanktioner häremot inte finns i styrelse

representationslagen utan - i viss omfattning - i aktiebolagslagen. 

Motionärerna tar också upp prohlemet med att vissa bolag f[1r dispens 

frän kravet pft styrelserepresentation. Det kan enligt motionen gälla niir 

staten går in som hälftcndcliigarc i ett privat företag eller niir ett företag 

vilar på ett konsorticavtal med viss halans mellan olika ägare. Ett annat 

prohlcm iir enligt motionen kommunala ho lag. vilkas st yrl'lser speglar de 
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politiska styrkeförh[1llandena i kommunen. Motioniirerna anser att bolag 

av denna typ är mindre viil iignade för styn:lserepresentatiun i lagens 

mening men att det intc för utgiir.J hindcr för att dc anställda i andra formcr 

får ctt riittmätigt inflytande. 

frägan om hur lagstiftningen om styrclscrcpresentation utfallit under

söks av Arbetslivscentrum. Inom ramen för ctt projekt om smMöretag har 

gjorts cn specialundersökning av lagens tillilmpning i företag med 25-100 

anstiillda. Resultatet visar att det finns iltskillig kritik mot utfallet av 

lagstiftningen. En genomg[1ende anmiirkning iir utformningen av informa

tionen till styrelserepresentanterna. Denna anses ofta vara svår att begri

pa. Arbet slivscentrum umkrsöker ocksä hur lagstiftningen fungerat i stör

re företag. 

Niir dct giiller den av motioniircrna pttlaladc möjligheten till undantag 

frtin lagstiftningcn vill utskottet framhålla att reglerna om möjlighet till 

undantag är rcstriktiva och att avsikten är att. om undantag medges. 

villkor skall stiillas som tillfiirsiikrar <le anstiillda inflytande pi\ annat siitt. 

Det iir inte möjligt att bifalla motionsyrkan<lct om att riksdagcn nu skall 

besluta om lagiindringar. Utskollet förutsiitter att frågan om utformningen 

av lagstiftningen om styrelserepresentation tas upp i samband med <len 

översyn av akticbolagslagcn som tidigare aktualiserats mot bakgrund av 

bl. a. utvecklingen pfi mcdbesti1mman<leomriidet. Utskottet utgår alltså 

frtrn att regeringen - säsum antv<ls i propositionen - kommer att ta upp 

frilgan om översyn av delar av akticbolagslagstiftningen med utgångspunkt 

i vad här anförts. Syftet med iiversynen skall bl. a. vara att siikerställa ett 

vidgat inflytande för de anstiill<la. Krawt på ökat inflytande för anställda i 

kommunala bolag bchandlas i knmmunalförctagskommittcn. 

Med det anförda har utskottet besvarat den aktuella delen av motionen 

1477 samt motion 2025 s<'1vitt ang:'ir ett yrkande om översyn av aktiebolags

lagcn. Ingendera av motionerna ~;ynes behöva föranleda n<lgon åtgärd i nu 

beriirt hiinsccnde. 

,.{rs rcd1>1·isning 

Skyldighet att upprätta årsrcdeovisning föreligger för aktiebolag och eko

nomiska föreningar. I propositionen föresli'is att skyldigheten skall utsträc

kas ;iven till andra företagsformcr. <liiribland handelsholag. Vissa begräns

ningar föresl[1s do.:k. Kretsen av årsredovisningsskyldiga företag föreslfis 

begriinsad till de företag som skall uppriitta årsbokslut och som under 

räkcnskapsiiret sysselsatt i meddtal minst 10 anshillda. Oavsett antalet 

anställda föreslås rcdovisningsskyldighet om balansomslutningen över

stiger I 000 basbelopp. f. n. ca I~ milj. kr. Den föreslagna lagstiftningen 

skall vara av försökskaraktär. 

I den socialdemokratiska motit1nen 2025 yrkas att redovisningsskyl<lig

het skall införas för alla företag som enligt bokföringslagen har att upprätta 

ärsbokslut. Till stöd härför fibernpas att möjligheten till insyn är lika viktig 



LU 1980/81: 4 Bilaga 3 133 

i små som i stora företag. Den insyn som möjliggörs genom medhestäm

mandclagen saknas ofta betriiffande mindre företag eftersom dessa mera 

sällan är bundna av kollektivavtal. 

Utskottet är inte berett att gå längre än vad som föreslås i propositionen 

när det gäller vilken krets företag som skall vara skyldiga att avge offentlig 

årsredovisning. Sedan man fått erfarenheter av utfallet av den föreslagna 

reformen kan det finnas anledning att ta upp frågor av det slag som 

aktualiserats i motionen. 

50150-holag 

Frågan om koncernbegreppets utformning har betydelse på aktieholags

lagens område liksom för lagar pti det arbetsriittsliga fältet. Enligt l kap. 2 * 
aktiebolagslagen föreligger en koncern om ett aktiebolag äger så många 

aktier eller andelar i en svensk eller utliindsk juridisk person. att det har 

mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar. Ett koncernför

hållande föreligger vidare enligt aktieholagslagen om ett aktiebolag - utan 

att äga röstmajoritet - på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal 

har ett bestämmande inflytande över en juridisk person och en betydande 

andel i resultatet av dess verksamhet. Ett siirskilt problem i detta samman

hang utgör de s. k. 50/50-holagen. 

Med 50/50-bolag avses i propositionen en juridisk person i vilken vartde

ra av två juridiskt fristående ägarföretag har hälften av rösterna för samtli

ga aktier eller andelar och i vars angelägenheter ägarföretagen endast kan 

besluta gemensamt. Med 50/50-bolag jämställs en juridisk person som ägs 

av fler än två juridiskt fristående företag under förutsättning dels att inget 

av ägarföretagen har röstmajoritet i det underordnade företaget och dels 

att ägarföretagen i avtal bestämt att de endast gemensamt kan besluta i det 

underordnade företagets angelägenheter. Utmiirkande för 50/50-bolag och 

därmed jämställda företag är att vart och ett av de överordnade fi.irelagen 

endast har en negativ hestämmanderätt, dvs. en möjlighet att utöva veto

rätt i det underordnade företagets angelägenheter. 

Vid tillkomsten av den nuvarande aktiebolagslagen uttalade föredragan

de statsrådet att 50/50-bolag skulle omfattas av koncernbegreppet enligt 

lagen (prop. 1975: 103 s. 279). Sedan detta uttalande ifri'igasatts (LU 1977/ 

78: 8 s. 18) fick holagskommitten i uppdrag att utreda koncernhegreppet 

betriiffande 50/50-bolagen. Kommitten fann att dessa bolag vid tillämp

ningen av aktiebolagslagen inte borde omfattas av detta begrepp. När det 

gällde den arbetsrättsliga lagstiftningen gick kommitten i fråga om styrel

serepresentationslagen på samma linje som beträffande aktiebolagslagen. 

Däremot ansåg kommitten att 50/50-holag skulle ingä i koncernbegreppet 

dä det gällde anställningsskyddslagen. studieledighetslagen. föräldrale

dighetslagen och semesterlagen. 

1 propositionen går regeringen på bolagskommittens linje beträffande 50/ 

50-bolagens ställning enligt aktiebolagslagen och styrelserepresentations

lagen. 
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I fråga om övriga arbetsrättsliga lagar som är aktuella i sammanhanget 

tar regeringen inte ställning utan hänvisar till utredningsarhete som pagår 

betriiffande anstiillningsskyddslagen, medbestämmandelagen och semes

terlagen. Statsrådet Winberg framhåller dock att det är värdefullt om 

koncernhegreppet har samma innebörd inom olika rättsomri1den. Betriif

fande friimst anstiillningsskyddslagen med diirtill knutna lagar samt semes

terlagen iir det enligt utskottets mening angehiget att frf1gan om 50/50-

bolagens stiillning snahbt klara~; ut och löses på ett enhetligt ~ätt. Det 

nuvarande rättsHiget är osäkert och det är otillfredsställande att överHimna 

frågor av detta slag till rättstillämpningen. 

Niir det giiller aktieholagslagen och styrelserepresentationslagen godtar 

utskottet regeringens förslag. 

Av del anförda framg{ir att utskottet avvisar den socialdemokratiska 

motionen 2025 i fråga om ständpunklen att 50i50-holagen bör omfattas av 

koncernbegreppet vid tillämpning av styrelserepresentationslagen. Ut

skottet vill i det sammanhanget framhålla att det framstår som ologiskt att 

50/50-holagets anställda skall medräknas då det gäller att avgöra om förut

sättningar finns för arbetstagarrepresentation i styrelserna för iigarhola

gen. Inte heller bör 50/50-holagets anställda kunna påverka valet av arhets

tagarledamöter i iigarbolagen. Utskottet noterar ocksä att departements

chefcn fön.:slftr en reglering över:~angsvis som skall förhindra inskränkning 

av en redan faktiskt inriittad arhi:tstagarrepresentation. 

Det sagda innebär vidare att utskottet inte kan bitriida det avslagsyr

kande på propositionen som vpk lagt fram i sin motion 2026. Motionärerna 

iir allmiint missnöjda med propositionens uppkiggning och vill ha ett nytt 

förslag som enligt deras uppfattning hiittre tillgodoser de fackliga organisa

tionernas och andra intressenters berättigade krav på insyn och kontroll. 

Stockholm den 22 m<~i 1980 

Pi"i arhetsmarknadsutskottets viignar 

ELYER JONSSON 

Niin·aran,fr: Elver Jonsson tfp), Anna-Greta Leijon ts). Arne Fransson 
te). Erik Johansson Is). Bernt Nilsson (sl. Sten Svensson tm). Frida 
Berglund ts). Lars Ulander ts). Anders Högmark tm), Margit Odelsparr 
tel. filip Fridolfsson tml. Sune Johansson Is). Nils-Olof Grönhagen lsl. 
Marianne Wahlberg tfp) och Lennart Nilsson te). 
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A nikande mening 

Anna-Greta Leijon, Erik Johansson. Bernt Nilsson. Frida Berglund. Lars 

Ulander. Sune Johansson och Nils-Olof Grönhagen lalla si har anmiilt 

avvikande mening på följande punkter: 

I. Styrelse i handc/sho/ag 

Socialdemokraterna anser att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 2 

bö1jar "Man kan·· och på s. 3 slutar "större handelsholag" hort ha föl

jande lydelse: 

Handelsholag är emellertid enligt utskottets mening en mindre liimplig 

form för företagsamhet i större skala. Sädan verksamhet bör hed rivas som 

aktieholag hl. a. med hiinsyn till den större insyn och möjlighet till styrelse

representation for de anstiillda som den företagsformen innehiir. Siirskilt 

oliimpligt iir det all använda handelsbolagsformen fiir moderholag i kon

cerner. Utskottet föreslär att riksdagen nu förordar ett principiellt fl\rhud 

att anviinda handelsholag för företag med fler iin 24 anstiillda. Det kan 

sjiilvfallet finnas fall dtir undantag Min en sådan regel bör göras. lkgclw

stemet bör diirför utformas sii att dispensmöjligheter infogas i detsamma. 

I en del handelsholag finns i dag styrelser. Vidare finns det ofta i stiirre 

handelsbolag direktion eller motsvarande organ. Det är angel{igct att de 

anstiillda blir representerade i sådana styrelser eller direktioner. Regering

en bör därför i enlighet med den socialdemokratiska motionen 202'.' redan 

hösten 1980 framHigga fors1ag som kan tilliimpas övergfmgsvis i de större 

handelsbolagen och ha till syfte att tillförsäkra de anställda inflytande efter 

samma grunder som gäller för aktieholag. Härigenom tillgodoses iiven 

syftet med det i motionen 1477 av Gunnar Nilsson m.11. lsl framförda 

förslaget om styrelserepresentation för anställda i handelsholag. 

2. Årsredorisning 

Socialdemokraterna anser att den del av utskottets yttrande pi1 s. '.i som 

böi:iar "Utskottet iir" och slutar "i motionen" hort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning om behovet av in~yn ii\'en i 

mindre företag. Utskottet förordar diiri'ör att hestämmelscr att avge {irsre

dovisning införs för alla företag som enligt bokföringslagen har att uppr{itta 

årshokslut. 

3. 50150-hu/ug 

Socialdemokraterna anser att den del av utskollets yttrande pil s. 6 som 

börjar "När det" och slutar "inrättad arbetstagarrepresentation" bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet godtar regeringens förslag beträffande aktiebolagslagen. 
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Enligt utskottets mening innebär giillande rätt att ett koncernför"htillande 

föreligger mellan ett iigaraktiebolag och ett 50/.50-holag. när det giiller 

till~impningen av styrclserepresentationslagen. Regeringens förslag inne

hiir en försiimring på denna punkt sett ur arhctstagarnas synvinkel. Det är 

önskvärt att 50/50-bolagen omfa!tas av kom:crnhegreppet i lagen om sty

relserepresentation även i framtiden. Ytterst handlar frågan om att de 

anställda i 50/50-bolagcn skall få möjlighet till inflytande p{t och informa

tion om vad som sker i de sammanhang där de avgörande hcsluten för 

dessa bolag fattas. Reglerna om styrelserepresentation bör alltså utformas 

så att de får den här angivna innebörden. 
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Näringsutskottets yttrande 

1979/80:7 y 

137 

över motionsyrkande om kommerskollegiets resurser för tillsyn på 

revisorsområdet 

Till lagwskottet 

Lagutskottet har herett niiringsutskottet tillfälle att vttra sig över motionen 

1979/80:2025 s[1vitt avser yrkandet 5 d. Motionen. av Lennart Andersson 

m. fl. (s). har viickts med anledning av propositionen 1979/8(): 1..\3 mc.:d 

förslag till ny lagstiftning om handelsholag. m. m. Det berörda ~Tkandet iir 

att riksdagen skall som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförs om kommerskollegiets resurser för tillsyn pa revisl>rsn111-

d1det. 

Motioniirerna åheropar en promemoria från hrottsfiirebyggande riidet 

(Revisorsverksamhet. PM 1978:2). vari rekommenderas att kommerskl>lle

giet skall fii en kraftig resursförstiirkning fiir att utöva tillsyn pi·1 revisorsom

ri\det. Regeringen har. framhtdler de. hänvisat till att kollegiets organisation 

f. n. är under utredning och uttalat att rekommendationen diirför hör priivas 

senare. Motioniirerna understryker det angelägna i att tillsynen forhiittras 

och att förslag från regeringen i detta ämne redovisas snarast. 

Niiringsutskottet får anföra följande. 

Vid sin behandling av frågan om anslag till kommerskollegiet har utsknttet 

tagit del av kollegiets önskemål om ytterligare medel för tillsynen pt1 

revisorsomd1det. I sin resultatanalys för hudgetiiret 1978179 anfiir kollegiet 

att denna tillsyn inte har kunnat fullgöras p<~t ett tillfredsstiillande siitt. 131. a. 

har utrymme saknats för andra former av tillsyn iin den som initierats av 

«nmiilningar. En aktiv tillsyn frän kollegiets sida riktad mot grundliiggande 

hrister i yrkesutövningen - utfärdanden av revisionsheriitte\ser utan att 

egentlig revision utförts. övertriidelser av jiivsbestiimmclserna. obdintlig 

dokumentation över utfört ari.Jetc etc. - skulle enligt kollegiet vara ett 

mycket effektivt sätt att snahht höja minimistandarden. 

Regeringen har i budgetpropositionen ( prop. 1979/80: \OU bil. I..\ s. 6..\) icke 

föreslagit n[1gon ökning av kommerskollegiets resurser för verksamheten pi\ 

revisorsomd1det. Totalt har kollegiets avlöningsmedcl skurits ned. Niirings

utskottet och riksdagen har godtagit regeringens förslag (NU ! ll79iN0:3..\. 

rskr 1979/80:22..\). Regeringen har. som motioniirerna papekar. hiinvisat till 

att en översyn av kollegiets organisation håller på att genomföras. Den utförs 

av statskontoret i samarhete med kollegiet. Niiringsutskottet har inhiimtat att 

en rapport över resultatet av översynen beräknas föreligga i juni i <ir fiir att 

diirefter remissbehandlas. Det iir f. n. osäkert om iiversynsresu!tatet kan 

hinna liiggas till grund för framställningen om kommerskollegiet i niista i"trs 

hudgctproposition. Niiringsutskottet vill med anledning diirav uttala att det 
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synes angeliiget att fragan om kollegiets resurser för verksamheten pa 

n:visorsomriidct blir grundligt bc:lyst niir regeringen niista gi'111g föresli\r 

anslag till kolkgiet. oavsett hur längt friigan om kollegiets organisation i stort 

d;I har avancerat. 

Den berörda verksamheten finansieras reellt ehuru icke formellt till en del 

genom de avgifter som skall erläggas vid ansökan 0111 auktorisation rl.!sp. 

godkiinnande som revisor. dvs. vart femte {1r under en revisors verksamma 

tid. Avgiften sattes {1r 1971 till I()()() kr. och höjdes år ILJ7X till I 6011 kr. 

Niiringsutskottct utg:'1r friin att regeringen fortlöpande följer relationen 

mellan kostnader och intiikter och vidtar de .iusteringar av avgifterna som kan 

visa sig motiverade. 

Stock hol 111 den 28 maj I LJXO 

Pa niiringsutskottets viignar 

l'.\JGVAR SVANBERG 

Niirrnrandc: Ingvar Svanberg (s). Johan Olsson (cl. Erik Hovhammar (111). 

Hugo Uengtsson (s). Nils Erik W:'1hg (s). Lilly I Jansson (s). Tage Adolfsson 
(111). Thage Petcrson (s). Karl Aii'•rzen (m). Olle Wiistberg i Stockholm (fp). 
Hirgitta .Johansson (s). Ivar Franzcn (c) och Christer Eirefelt (fp). 
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Bilaga 5 

Remissyttranden över motion 1979/80: 807 

Remissyttranden över motionen har inhämtats från stiftelseutredningen. 

kommunalföretagskommitkn. Svenska kommunförbundet. Landstingsför

hundet och SABO. 

Sr(ftelseutreJningen framhåller inledningsvis att bestämmelserna om 

proportionellt valsält har utformats med hänsyn till de särskilda förhållan

dena i kommuner och landstingskommuner. För de privata rättssubjckten 

gäller i viktiga hänseenden helt andra föruts[ittningar. Enligt utredningen 

bör man därför noga beakta följderna av alt vidga tillämpningsområdet för 

dessa bestämmelser till att även gälla delar av civilrätten. 

Utredningen konstaterar att motionsförslaget berör inte bara kommuna

la företag utan även företag i vars styrelse kommun eller landsting utsett 

endast någon eller några ledamöter. När inte samtliga styrelseledamöter 

har utsetts i kommunal ordning kan enligt utredningen det proportionella 

valsältet inte gärna tillämpas på annat än fördelningen av uppdrag mellan 

de politiskt utsedda ledamöterna och de övriga samt mellan de förra 

inbördes. Utredningen anser att även en sådan begränsning kan medföra 

svårigheter i den praktiska tillämpningen. Vidare har i dessa fall den 

föreslagna ordningen ett begränsat värde som minoritetsskydd. Först <lä 
andelen politiskt utsedda ledamöter är stor kan man utgf1 från att en 

minoritetsgrupp kan bli företrädd i ett arbetsutskott eller en beredning. 

En annan svaghet hos förslaget är enligt utredningen alt det rimmar illa 

med ansvarsförhållandena i aktiebolag. ekonomiska föreningar och stif

telser. Envar styrelseledamot ansvarar personligen och solidariskt för 

skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar huvudmannen. Detta 

ansvar gäller även val av ledamot till arbetsutskott eller beredning. Leda

mot som i siidant fall brister i skälig omsorg och därmed skadar huvudman

nen drabbas av skadeståndsansvar. 

Utredningen anser att bestämmelser om proportionellt valsätt skulle 

ändra förutsättningarna för alt utkräva ansvar hos styrelsens ledamöter. 

Vid proportionella val har den enskilde ledamoten smii möjligheter att 

påverka utgången av valet. Därmed kan han inte heller hållas ansvarig för 

valet i samma utsträckning som enligt gällande rätt. Enligt utredningens 

uppfattning är det emellertid svårt att närmare ange hur det proportionella 

valsättet inverkar på ansvarsförhållandena. Frågan har veterligen aldrig 

ställts på sin spets. 

I detta sammanhang pekar utredningen också på ett annat förhållande. 

Motionärerna talar i allmänna ordalag om arbetsutskott eller motsvarande 

beredning. Detta uttryckssätt är något oklart. Det framgår inte om därmed 

avses även fall då en eller flera ledamöter eller suppleanter i styrelsen utses 

att fatta beslut pä styrelsens vägnar. Men hänvisningen till bestämmelser-
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na i 3 kap. 10 och 13 ~~kommunallagen ( 1977: 179! lyder pti att motionärer

na har haft även dessa fall i åtanke. Under alla ftirh[dlanden iir det. 

framhåller utredningen. viktigt i bl. a. ansvarshiinscende att skilja mellan 

beredande och beslutande organ. Bortsett fdn banker gäller nuvarande 

bestämmelser om minoritetsskydd för offentliga styrelselt:damöter och 

arbetstagarledamöter endast beredande organ. 

Slutligen framhåller utredningen att den fråga som motioniin:rna berör 

bör sättas in i ett större sammanhang. Det rör sig här ytterst om behov av 

ökad insyn i företagens verksamhet. Proportionella val kan diirvid vara ett 

av flera tänkbara sätt att tillfredsställa sådana behov. Man bör emellertid i 

detta sammanhang inte överskatta värdet av att ingå i arbetsutskott eller 

beredning. Till följd av bestämmelserna om skadest{indsansvar är ledamot 

i stor utsträckning förhindrad att till kommun eller annan tredje man yppa 

förhållanden som gäller huvudmannen. Men det hindrar naturligtvis inte. 

fortsätter utredningen, att det för den enskilde ledamoten kan vara av visst 

värde att ingå i sådant organ för att aktivt kunna delta i styrelsearbetet. 

När det giiller stiftelserna kommer utredningen i sitt fortsatta arbete att 

särskilt beakta behovet av ökad insyn i deras verksamhet. Det är en av 

utredningens huvuduppgifter att föreslå åtgärder i detta hänseende. Det är 

emellertid ännu för tidigt att säga vad detta arbete kan komma att leda fram 

till. Men med hänsyn till vad som ovan anförts om proportionella val i 

privata rättssubjekt anser utredningen det troligt att den i första hand 

försöker att tillgodose kraven på insyn på annat sätt. 

Komm11na(fiiretagskommitt1>n framhåller att den associationsrättsliga 

lagstiftningen inte innehåller regler om arbetsutskott och liknande och att 

det därför saknas förutsättningar för att införa besliimmelser om utseende 

av sådana organ. Vidare anförs alt kommitten i ett senare skede av sitt 

arbete kommer att överväga om den associationsrättsliga lagstiftningen 

bör ändras så att de kommunaldemokratiska kraven vad gäller kommunala 

företag tillgodoses bättre än för niirvarande. Finner kommitten vid dessa 

sina överväganden att det finns behov av att införa regler i den associa

tionsrättsliga lagstiftningen rörande arbetsutskott m. tl. dylika organ blir 

det tillfälle att återkomma till frågan hur dessa i så fall skall utses. 

S1·enska ko1111111111fi:irh1111clet upplyser att f. n. finns omkring I 200 kom

munägda företag, dvs. företag där kommunen ensam eller tillsammans med 

annan kommun äger hälften eller mer av aktiekapitalet eller där en eller 

flera kommuner annars har ett bestämmande inflytande. 

Enligt Kommunförbundet får motionen ses som ett fullföljande av en av 

de principer om proportionellt valsätt som ligger bakom kommunallagen. 

nämligen att skydda minoritetsintressena vid val av politiskt sammansatta 

organ. Kommunförbundet delar därför motionärernas uppfattning om att 

frågan kan behöva lagregleras. Då konsekvenserna av en sådan lagregle-
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ring bör närmare analyseras föreslår Komrrnmförbundet att motionen 

överlämnas till stiftelseutredningen och kommunalföretagskommitten. 

La11dsti11g.~fi"irh1111det framhåller till en början att i de fall landstingen iir 

engagerade i fristående juridiska personer det vanligen rör sig om stif

telser. Landstingsförbundet yttrar sig därför över motionsförslaget friimst 

såvitt det avser stiftelserna. Enligt Landstingsförhundet iir de verksam

heter som under medverkan från landstingskommunerna bedrivs i stiftelse

form av mycket skiftande karaktär. Förhållandet mellan t. ex. politiskt och 

fackligt inflytande i stiftelsernas styrelser växlar oeksä och kan visa upp 

många olika varianter. Därtill kommer att de stadgar som gmler för olika 

stiftelser kan ha mycket varierande valör: de kan s[1lunda vara fastställda i 

författning, grunda sig på avtal mellan staten och den enskilda landstings

kommunen (de regionala utveeklingsfonderna) eller beslutas av landstinget 

ensamt. 

Med hänsyn till att det endast är i vissa fall som landstingen utser 

samtliga ledamöter i en stiftelsestyrelse med en politisk fördelning enligt 

det proportionella systemet som enda utgängspunkt. finner Landstingsför

bundet det tveksamt om förslaget i motionen skulle få någon nämnviird 

betydelse om det genomfördes. Förbundet delar uppfattningen att de poli

tiska minoriteternas intressen kan behöva skyddas bättre. Enligt förbun

dets mening borde man emellertid. i stället för att redan nu vidta separata 

åtgärder för att tillgodose syftet med motionen, lämna över frågan till den 

statliga stiftelseutredningen. så att ämnet efter ytterligare överväganden 

inom ramen för dess arbete kan t<'.s upp till ny bedömning i ett senare och 

mer fylligt sammanhang. Stiftelseutredningens förslag hör då kunna bilda 

underlag för ett ställningstagande till frågan om proportionellt valda arbets

utskott inom alla de juridiska personer som avses i motionen. 

SABO framhåller att de av kommunerna ägda allmiinnyttiga bostadsföre

tagen är organiserade antingen som aktiebolag eller som stiftelser. I något 

fall är formen ekonomisk förening. F. n. finns ca 460 allmännyttiga företag 

i riket. Av dessa är 260 anslutna till SABO. De SABO-anslutna företagen 

äger 685 000 bostadslägenheter. vilket utgör ca 90% av samtliga allmännyt

tiga lägenheter. 

I de SABO-anslutna företagen. framhålls vidare. finns ca 2 000 ordinarie 

styrelseledamöter och revisorer. Med undantag av ett mindre antal leda

möter. som representerar minoritetsintressen. är samtlig;i ledamöter och 

revisorer kommunalt valda. 

Huruvida valen sker proportionellt eller ej undandrar sig SABO:s bedö

mande. De uppgifter över styrelsernas sammansättning. som SABO förfo

gar över. tyder emellertid på att de olika politiska partierna i mycket stor 

utsträckning är representerade i relation till sin styrka i vederbörande 

kommuns beslutande organ. SABO saknar även kunskap om i vilken 
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utsträckning företagens styre.lser har utsett vcrkst~illande utskott. arbetsut

skott eller utskott av annat slag. 

I yttrandet anförs vidare att för SABO:s egna beslutande organ -

kongress. fullmäktige och styrel:;e - saknas formella bestämmelser om 

politisk sammansättning. De par1ier. som är representerade i fullmäktige 

och styrelse. har emellertid gemensamt uttalat all den politiska samman

sättningen i SABO:s parlamentariska organ bör återspegla den politiska 

sammansättningen i fullmäktigeförsamlingarna i de kommuner. som har 

SA BO-företag. Detta har resulterat i en strikt proportionell politisk fördel

ning när det gäller såväl kongressombud som ledamöter i fullmäktige och 

styrelse. 

SABO anser det självklart att de allmännyttiga bostadsföretagen. som tir 

kommunernas organ för bostad,försöi:iningen. skall följa övergripande 

kommunala beslut på samma sätt som annan kommunal verksamhet. All 

samhället har funnit det praktiskt att organisera företagen på sådant siitt att 

de inte är formellt kommunalrättsligt reglerade. kan enligt SABO:s mening 

inte ändra denna grundprincip. Eftersom motionen syftar till all införa 

"rätt till proportionellt val". innebär den att samma möjligheter skall 

föreligga vid val inom de allmännyttiga bostadsföretagen som vid val inom 

annan kommunal verksamhet. SABO förutsätter att kommunalföretags

kommitten och stiftelseutredningen kommer att belysa denna fråga och 

föreslå lämpliga åtgärder. 
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Till lagutskottet inkomna skrivelser angående gränsdrag
ningen mellan handelsbolag och enkla bolag 

Sveriges industriförbund och Svenska byggnadsentreprenörförcningen 

Industriförbundet och Byggnadsentreprenörföreningen (SBEFl lämnar i 

skrivelse nedanstående synpunkter på frågan om avgränsningen mellan 

handelsbolag och enkla bolag samt betydelsen härav för projektinriktade 

konsortier. Skrivelsen sy·ftar till att komplettera och sammanfatta vad 

organisationerna anfört vid en hearing inför utskottet. 

Ett skatteproblem som kan uppkomma i samband med internationell 

verksamhet är följande. Enligt .38 ~ 2 mom. kommunalskattelagen ( KU 

räknas till intäkt av kapital bl. a. intäkt av utomlands sjiilvständigt bedriven 

rörelse. Enligt punkt 4 av anvisningarna till .38 * avses med rörelse i 

utlandet sådan rörelseverksamhet som därstädes självständigt bedrivits. 

Huruvida rörelsen i utlandet skall betraktas som självständig eller osjälv

ständig synes avgöras med ledning av om den utländska rörelsen utgör en 

särskild förvärvskälla eller ej. I doktrinen har ansetts att rörelseinkomster 

från handelsbolag i princip skall hänföras till särskild förvärvskälla. Anses 

konsortier som handelsbolag. torde sålunda inkomster från konsortier vara 

att hänföra till en särskild förvärvskälla. Självständighetskriteriet i 38 ~ 

skulle därmed vara uppfyllt. vilket leder till att inkomster från konsortier 

utomlands kan komma att behandlas som intäkt av utomlands bedriven 

rörelse. 

Ett allvarligt problem uppkommer därvid genom bestämmelserna i 39 § 2 

mom. KL. Enligt dessa bestämmelser får avdrag för underskott som upp

kommit i rörelse i utlandet endast göras från annan intäkt av fastighet eller 

rörelse i utlandet. Eventuella förluster på utlandsarbeten skulle med andra 

ord inte kunna kvittas mot överskott i den svenska rörelsen. Många bygg

företag håller på att etablera sig på nya utländska marknader. I ett etable

ringsskede är risktagandet ofta högt. Företagen är angelägna att komma in 

på den nya marknaden och kan därför bli tvingade att acceptera mindre 

lönsamma arbeten. Bristande erfarenhet av utlandsarbeten ökar givetvis 

också risken för kostsamma misstag. Förlustrisken är särskilt stor vid 

etablering på nya marknader. men givetvis är risktagandet högt vid allt 

utlandsbyggande. Får eventuella förluster vid utlandsarbete inte kvittas 

mot överskott på andra arbeten kommer detta att verka starkt återhållande 

på företagens vilja att arbeta på utländska marknader. 

Även andra skatterättsliga nackdelar skulle bli följden. Enligt anvisning

ar från riksskatteverket får nedskrivning av pågående entreprenadarbeten 

ske med högst ett belopp motsvarande summan av nedlagda indirekta 
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kostnader och 20 '7(· av nedlagda direkta kostnader. Ett företag som ensamt 

utför entreprenadarbete bestämmer med utg<'ingspunkt frän företagets be

hov av förlustriskreservering och konsolideringar med vilket belopp ned

skrivningarna skall göras. Samma möjlighet att sjiilv bcstiimma reserve

ringsbehovet gäller fiir företag i konsortier som behandlas som enkelt 

bolag. Varje konsortiemedlem gör sina nedskrivningar på grundval av sin 

andel av nedlagda kostnader och sitt rcscrvcringsbehov. Om däremot 

konsortiet behandlas som handelsbolag försvinner konsortiemedlemmar

nas möjligheter att var för sig besluta om det belopp som företagets 

nedskrivningar skall göras med. 1 stället kommer detta belopp alt bestiim

mas genom majoritetsbeslut i handelsbolaget. Konsekvenserna av att med

lemmarna inte var för sig kan bestiimma nedskrivningsbeloppet kan leda 

till att konsortiemedlem belasta~ med nedskrivningar som är st1 stora att 

förlust uppkommer i hans rörels1~. I andra fall kan konsekvenserna bli att 

konsortiemedlem tvingas redovi~·.a onormalt stor vinst i sin rörelse av den 

anledningen att övriga konsortiemedlemmar av nyss redovisad risk för 

förlustredovisning inte går med pä tillräckligt stora nedskrivningar. Svf1rig

heterna att samordna olika deliigares krav i dessa hänseenden iir ofta s[1 

stora att samarbete mellan företagen inte kommer till stånd om de är 

hänvisade att använda handelsbolagsformen. 

K1111k11rre 11saspcktcr 

I propositionen lämnas också förslag till lag om årsredl1visning m. m. i 

vissa företag. Som en följd hiirav kan ett konsortium bildat för ett enskilt 

projekt i handelsbolagsform enligt nämnda förslags 2 kap. 1 * tvingas att i 

offentlig årsredovisning upp1;e det ekonomiska resultatet av det ifrågava

rande projektet. Härigenom skulle en oberiittigad insyn för beställarsidan 

uppkomma. Det är god sed i affärsforhållanden diir anbudskonkurrens 

föreligger att beställaren grundar sitt beslut pt1 anbudsgivarens uppgifter 

om pris. kvalitet och utförande. Däremot skall inte beställaren ha insyn i 

anbudsgivarens lönsamhetsberäkning. Undantag frän denna princip kan 

emellertid förekomma i vissa monopolsituationer. 

En insyn för bestiillarsidan är konkurrenssnedvridande pa så sätt att 

större företag som ensamma kan genomföra ett enskilt projekt kan redovi

sa verksamheten som en del av övrig verksamhet i företaget. och uppgifter 

om enskilda projekt kan inte härl,~das ur dessa siffror. Mindre företag som 

inte kan ta riskerna med att lämna anbud ensamma utan måste samarbeta 

med andra blir utlämnade åt den press friln besUillarsidan som kan upp

komma om beställaren utnyttjar information i redovisningen om enskilda 

projekts lönsamhet. Det är illa nog om en s?1dan konkurrenssnedvridning 

sker inom landet. men det är naturligtvis iin värre om svenska företag 

härigenom får en konkurrensnackdel vid sin export. 
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Konsortier med utländska delägare 

För konsortier med utländska delägare i handelsbolags form uppkommer 

även ett formellt hinder.av betydande praktisk betydelse. Sålunda gäller 

enligt 1968 års lag om vissa inskränkningar i rätten att sluta svenskt 

handelsbolag m. m. att bl. a. utländskt företag inte får sluta svenskt han

delsbolag eller ingå i sådant bolag utan tillstånd av regeringen. En förut

sättning för att tillstånd skall meddelas är att avtal föreligger. enligt vilket 

bolaget skall anses slutet eller inträde medgivet i och med att tillstånd 

meddelas. Avtal i strid mot lagen är ogiltigt. 

En myndighetsprövning av en utländsk samarbetspartners deltagande i 

ett projekt medför alltid en tidsutdräkt. Denna tidsutdräkt kan omöjliggöra 

internationell samverkan. eftersom såväl slutande av konsortialavtal som 

upprättande och ingivande av anbudshandlingar måste ske under en av

gränsad tidsperiod, nämligen från tidpunkten för anbudsinfordran till an

budstidens utgång. Ofta sker detta arbete under stark tidspress. Tids

utrymmet styrs av beställaren och inte av konsortieparterna. Inom tids

marginalerna ryms då sällan eller aldrig en myndighetsprövning av nu 

ifrågavarande slag. 

En presumtiv svensk part drabbas också av betydande bad-will inför det 

utländska företag med vilket samarbete önskas om den svenska parten 

måste dra in sin utländska kollega i ett myndighetsförfarande. Detta kan 

leda till bortfall av samarbetstillfällen. Det kan också leda till att samarbe

tet i högre grad sker på den utländska partens villkor och att det svenska 

företaget förlorar i inflytande. Framför allt torde den utländska parten 

kräva att konsortiet får utländsk status och därigenom inte underkastas 

svensk rätt. 

Administratil"ll olägenheter 

Reglerna om handelsbolag är inte anpassade till den verksamhet som 

konsortier bildade för enskilda projekt bedriver och skulle i hög grad 

försvåra såväl bildandet av som det praktiska arbetet i konsortier. Konse

kvensen härav torde bli att avtalsparterna regelmässigt skulle skriva bort 

de dispositiva reglerna för handelsbolag. Avtalsskrivningen skulle härige

nom bli onödigt komplicerad. Nackdelarna härav torde vara särskilt stora 

för mindre företag med små administrativa resurser. 

Samhällsintresset a1· konsortie1·erksamheten 

Vid hearingen inför utskottet har framhållits att industrikonsortier i vart 

fall efter vissa förtydliganden bör kunna organiseras som enkla bolag iivcn 

. i enlighet med den i propositionen föreslagna lagstiftningen, därför att 

parterna i sådana konsortier svarar för klart åtskiljbara delar i konsortiet. 

Emellertid kan förhållandena i vissa fall generellt sett och särskilt inom 

vissa branscher vara sådana att samverkan i konsortieform inte kan organi

seras på sätt att bokföringsplikt enligt 1976 års bokföringslag för konsortiet 

10 Riksdag<'n 1980181. fi sam/. Nr 4 
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som sådant undvikes. Det sagda belyses väl i bifogade av SBEF upprätta

de promemoria rörande entrepr·enadkonsortiers uppbyggnad och bokfö

ring inom byggnadsindustrin. Vad som däri sägs tar i och för sig sikte på 

förhållanden inom en enskild bransch. men situationen behöver ingalunda 

vara unik för denna bransch. Kan verksamheten i konsortiet inte organi

seras utan att bokföringsplikt uppkommer kommer enligt lagförslaget han

delsbolag att föreligga. 

I SBEF:s promemoria beskrivs bakgrunden till samverkan mellan flera 

företag i entreprenadkonsortier. Denna samverkan mellan företag är i 

samhällets intresse eftersom den främjar anbudskonkurrensen om stora 

projekt. Företag som ensamma ·1arit för små för att finansiellt och admi

nistrativt påta sig stora entreprenaduppdrag kan i konsortier delta i kon

kurrensen. 

Samhällsintresset av konsorticsamverkan måste också ses i ett interna

tionellt perspektiv. Svenska företag kan i många fall inte ensamma satsa på 

integrerade hclhetslösningar utan måste - för att kunna hillla sig kvar på 

marknaden eller komma in ptt nya områden - smidigt och snabbt kunna 

etablera samarbete med andra företag. svenska eller utländska. Från sam

hällets sida har detta problem under senare flf i ökad utsträckning upp

märksammats. och :ngärder i syfte att underlätta svensk projektexport har 

vidtagits. Svenska företags möjligheter att delta och hävda sig i den inter

nationella anbudskonkurrensen ~ynes också i betydande grad ha ökat. Ett 

gott exempel på det sagda iir byggnadsindustrin. Svenskt utlandsbyggande 

har sålunda ökat kraftigt under 1970-talet. År 1979 byggde svenska företag 

utomlands för ca fyra miljarder kronor. varav mer än hiilften avsåg svens

ka företags andelar av fakturering i utländska konsortier. För närvarande 

pågår förhandlingar/anbudsgivning angäende ett tiotal utländska projekt i 

konsortieform. Den svenska andden av anbudssummorna beräknas uppgå 

till några tiotal miljarder kronor. Hur stor del härav där avtal slutligen 

kommer att träffas är naturligt vi~; svärt att förutsäga. 

Som framgått av redovisning•:n ovan medför samverkan i konsortier 

genom handelsbolag betydande nackdelar för de enskilda företagen. Sam

verkan i det enkla bolagets form for utförande av ett enskilt projekt har -

utom i undantagsfall - erfarenhetsmässigt visat sig vara den mest prak

tiska bolagsformen att arbeta under. Detta gäller såväl pä den inhemska 

marknaden som internationellt. Lagförslaget innebär så viisentliga föränd

ringar av företagens verksamhet~;förutsiittningar att följderna fr~ln export-. 

struktur- och sysselsättningssynpunkt kan bli betydande. Starka skäl talar 

därför för att lagstiftningen utformas så att företagen kan arbeta i etablera

de ändamålsenliga former. 

Departeme11tsclllfe11.1· skäl för ändrade regler 

Som skäl för att hänföra den ifrf1gavarande kategorin av konsortier till 

handelsbolag har dcpartementschefcn angivit borgenärsskydds- och in

synsintressen. 
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Vad först gäller borgenärsskyddet bör detta ses från praktiska och inte 

teoretiskt juridiska utgångspunkter. Skälet för bildandet av konsortier iir ju 

bl. a. ekonomisk riskspridning. m:h delägarna får därigenom större ekono

misk styrka iin om de gått in med egna anbud. Beställare och andra 

avtalsparter uppnår hiirigenom en större trygghet. Som framgår närmare 

av SBEF:s promemoria uppkommer också solidariskt ansvar gentemot be

ställaren därigenom att samtliga konsortiedcltagare påtecknar entrepre

nadkontraktet. 

Att borgenärsskyddet teoretiskt skulle vara biittre i handelsbolagsfor

men än i det enkla bolagets form är irrelevant om den förstnämnda formen 

är så opraktisk att den ej kommer att användas. Däremot mi!ste vikt 

tillmätas lagstiftningsåtgärder som kan leda till en försvagad branschstruk

tur. 

Beträffande insynsintresset har redan ovan pekats på de skadeverkning

ar som skulle kunna vara förenade härmed. Mot bakgrund härav bör vid en 

avvägning mellan sekretess och insynsintresset sekretessen anses viiga 

tyngre också med hiinsyn till att väsentliga insynsintressen ändå till

godoses genom kravet på redovisning av de enskilda delägarnas verksam

het. 

I remissyttrande över bolagskommittcns betänkande föreslog SBEF det 

avgränsningskriteriet gentemot handelsbolag att enkelt bolag skulle före

ligga då verksamheten endast avsåg visst företag. Mot detta kriterium 

anför departementschcfen att det torde medföra avseviirda problem i den 

praktiska tillämpningen. Vilka dessa problem skulle vara framgär dock inte 

av propositionen. Inom näringslivet måste problemet att definiera visst 

projekt lösas såväl vid varje anhudsinfordran som i varje konsortialavtal 

om entreprenadarbete. Problemen härmed liksom metoderna att lösa dem 

är väl kända hos företagen. Det synes inte kunna leda till några nya 

problem om lagstiftningen utgår från entrepn:nörföreningens avgriins

ningskriterium. Ett likartat uttryckssätt med samma syfte återfinns nedan 

under avslutande synpunkter. 

A 1·s/11tande synpunkter 

Med hänsyn till det aktuella lagstiftningsarhetets långt framskridna sta

dium torde utrymmet för ändringar i den föreslagna lagtexten vara litet. 

Skulle en ändring av lagtexten inte bedömas lämplig hör dock - i vart fall 

under en prövotid - motivuttalanden av lagutskottet kunna tillgodose 

praktiska behov. 

För näringslivets praktiska behov skulle det vara tillfredsställande om 

begreppet näringsverksamhet i lagcn om handelsbolag och näringsidkarbe

greppet i bokföringslagen så till vida frikopplades från varandra. att det i 

motiven till den aktuclla lagstiftningen sades att enkelt bolag skall anses 

föreligga då två eller flera företag sluter avtal för gemensamt utförande av 

visst arbetsbeting för viss beställare. 
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Svenska byggnadsentrepreniirföreningens promemoria angående entrepre

nadkonsortier inom byggbranschen 

Inom entreprenadbranschen förekommer konsortier främst därför att 

vissa projekt är av sådan storleksordning eller förenade med sådana risker 

att många företag inte ensamma anser sig kunna åta sig projektet. Konsor

tiesamverkan möjliggör för två eller llera entreprenadföretag - som vart 

och ett för sig inte har tillriickliga resurser - att tillsammans ta ansvar för 

ett omfattande och riskbetonat pmjekt. 

Möjligheten att arbeta i konsortier verkar av olika skäl prisdämpande. 

Ett av skälen är att anbudskonkurrensen ökar. eftersom även andra företag 

än de allra största kan vara med och konkurrera. Ett annat skäl är att 

konsortiesamverkan kan ge tillg:ing till lokala resurser i andra företag. 

Härigenom undviker man merko:;tnader genom att resurser inte behöver 

flyttas från andra delar av landet. Konsortiesamverkan medför saledes 

också minskade krav på rörlighet hos arbetskraften. Samverkan i entre

prenadkonsortier mellan två eller flera hyggföretag har hittills regelmässigt 

behandlats som enkla bolag, såvida de inte registrerats som handels- eller 

kommanditbolag. Konsortierna i byggbranschen har i allmänhet fungerat 

ungefär på följande sätt. 

Samarbetsa 1·tal 

När ett byggföretag finner att ett aktuellt projekt är av sådan karaktär att 

man ej ensam anser sig kunna äta sig projektet. inleds ofta diskussioner om 

samarbete med annat byggföretag. Under förutsättning att byggfiiretagen 

~vanligen två stycken. sällan mer iin tre - kan komma överens skrivs ett 

samarbetsavtal. I avtalet anges att samarbetet skall avse avgivande av 

anbud och utförande av entreprenad avseende visst i avtalet specificerat 

arbete åt viss i avtalet speciticeraJ byggherre (beställare). Avtalet reglerar 

efter vilka procentsatser fördelning mellan de deltagande byggföretagen 

skall ske av andelar i rättigheter och skyldigheter. tillgångar och skulder, 

vinst eller förlust samt kapitaltillskott. I avtalet regleras vidare hur beslut 

beträffande konsortiets angelägenheter skall fattas samt hur röstetalen 

skall fördelas mellan deltagarna. Vidare anges vilka som skall ges fullmakt 

att företräda de samarbetande företagen för det byggprojekt samarbetet 

avser. Dessa personer skall som ombud verkställa ledningens beslut och 

genomföra åtagandet enligt uppr:ittat entreprenadkontrakt och i enlighet 

med samarbetsavtalet. Avtalet innehäller ocksä regelmässigt bestämmel

ser om försäkringar. övcrlåtelst-r av andelar. vad som skall giilla om 

konsortiemedlem försätts i konkurs eller överträder vad som överenskom

mits i avtalet m. m. Vidare anges att slutlig fördelning av vinst eller förlust 

får ske först sedan garantiarbetena slutförts och godkänts av besWllaren. I 

avtalet anges vidare att när slutlig avräkning mellan konsortiemedlem

marna ägt rum. avtalet icke liingrc skall äga giltighet förutom vad avser 

ansvar förs. k. dolda fel. 
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Entreprenadkontrakt 

Om konsortiets anbud antages av beställaren påtecknas entreprenad

kontraktet av samtliga konsortiedeltagare. Detta innebär att konsortiedel

tagarna solidariskt åtar sig ansvar gentemot beställaren för att åtagandena 

enligt entreprenadkontraktet uppfylls. 

Orgtmi.rntion 

I konsortier inom t. ex. verkstadsindustrin sker ofta tillverkningen av en 

stor del av de produkter det gemensamma åtagandet avser i fabriksanlägg

ningar tillhöriga de olika i konsortiet deltagande företagen. Detta innebär 

att parterna i konsortiet ofta svarar för klart åtskiljbara delar av det 

gemensamma åtagandet. I denna typ av konsortier anges i allmänhet 

noggrant i konsortialavtalet hur fördelningen av ansvaret för de olika 

delarna av den gemensamma leveransen skall ske. l byggkonsortier där

emot sker hela tillverkningen på en enda plats. I byggkonsortier delas inte 

arbetena upp mellan byggföretagen så att de svarar för olika delar av 

byggproduktionen. I stället sker produktionen i en för projektet gemensam 

tillfällig produktionsorganisation. som består av personal från de deltagan

de företagen. Konsortiet har inte heller några maskiner. Konsortiedelta

garna ställer därför maskiner till konsortiets förfogande. Inköp av varor för 

konsortiet sker ofta direkt från arbetsplatsen men kan också skötas från 

något av byggföretagen. Leveransen av material sker regelmässigt direkt 

från leverantör till byggarbetsplatsen. 

Bokföring 

I ett byggföretag är bokföringen i princip så upplagd att varje arbetsplats 

har egen intäkts- och kostnadsredovisning. Detta innebär att byggföretaget 

tar fram speciella datarapporter för varje arbetsplats där enbart byggar

betsplatsens intäkter och kostnader är medtagna. däremot inga för företa
get gemensamma kostnader. 

Dessa rapporter innehåller bl. a. arbetskraftskostnader för den personal 

som arbetar direkt på byggarbetsplatsen samt maskinhyror för egna eller 

inhyrda maskiner. Bokföringen för ett entreprenadkonsortium sköts regel

mässigt genom att en av konsortiedeltagarna åtar sig att sköta bokföringen 
för konsortiet. Som framgått ovan är redovisningssystemet i byggföretagen 

i allmänhet så uppbyggt att redovisningsrapporter som enbart avser kon

sortiet enkelt kan framställas. Månadsvis översändes sammanställningar 

ur bokföringen för konsortiet till övriga konsortiedeltagare. 

Om konsortiet drivs som enkelt bolag tillhör konsortiets tillgångar och 

skulder de samarbetande företagen. Eftersom produktionen sker i en ge

mensam produktionsorganisation kan icke individuella intäkts- och kost

nadsposter i allmänhet hänföras till viss samarbetspartner, utan intäkter 

och kostnader hänförs till respektive deltagare efter den procentsats man 

deltar med i konsortiet enligt samarbetsavtalet. Vid varje räkenskapsårs 
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utgång görs en speciell bokslutssammanställning avscemk konsortiet. 

Samtliga intäkts- och kostnadsposter och tillgångs- och skuldposter delas 

upp på respektive konsortiedeltagare enligt procentsatserna i samarbetsav

talet. Om två företag A och 8 deltar i ett konsortium med ,'i()<;,(:. vardera. 

innebiir detta följande. Företagen A och 8 adderar vardera hiilften av 

konsortiets intäkts- och kostnadsposter. tillgångs- och skuldposter till mot

svarande poster i sina egna bokslut. Principen för detta redovisar SB EF i 

några till promemorian fogade exempel. vilka utcliimnats hiir. 

Svenska bankföreningen 

I skrivelsen tar Bankföreningen upp frågor om griinsdragningen mellan 

handelsbolag och enkla bolag och om nyemission av aktier till underkurs. 

Utskottet lämnar här endast en redogörelse för skrivelsen sf1vitt avser 

frågan om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag. I skrivel

sen hänvisar Bankföreningen till att man tagit del av lndustriförbundets 

och SBEF:s ovan refererade skrivelse och promemoria. Bankföreningen 

anför därefter följande. 

Bankföreningcn vill fästa utskottets uppmärksamhet pä att det även 

inom bankområdet förekommer ~;amverkan i form av konsortier. bildade 

för olika verksamheter. Dels finns konsortier bildade för tekniskt samarbe

te mellan bankerna och för att ombesörja vissa gemensamma tjänster inom 

bankväsendet. Dels finns olika typer av konsortier inom kreditgivnings

och emissionsområdet. För kcinsortierna gäller nu och bör framgent gälla 

reglerna om enkla bolag. Nedanstiiende uppställning avser att i korthet 

exemplifiera bankkonsortier och deras uppgifter. 

A. Tekniskt samarbete m. m. 

Samtliga affärsbanker. sparbanker och föreningsbanker samarbetar i 

Bankgirocentralen t BGC) som har till huvudsaklig uppgift att sortera bank

girouppdrag från bankerna. avisera mottagare och framställa krediterings

uppgifter till mottagarnas banker. att "cleara .. motsvarande belopp via 

riksbanks-clearingen. att från myndigheter. Viirdepapperscentralcn. VPC 

AB. m. tl. mottaga uppdrag beträffande utbetalningar av pensioner. barn

bidrag. aktieutdelningar m. m. och framställa krediteringsuppgifter till 

mottagande banker. att framställa debiteringsunderlag beträffande uttag 

via bankomat. att bevaka och framställa debiterings- respektive kredite

ringsunderlag avseende betalning av direkt skatt. att fördela, sammanstiilla 

och via riksbanken "cleara" transaktioner mellan bankerna. Verksamhe

ten inom BGC är helt datorbaserad. Uppkommande kostnader fördelas på 

deltagande banker i förhållande till utnyttjandet. 

Utöver BGC finns andra konsortier med likartade uppgifter. t. ex. Bygg

lönecentralen och Bankdata. Verksamheten i konsortierna är enligt bank-
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föreningens mening närmast all se som avdelningar inom Je deltagande 

bankerna. 

B. Kreditgin1ing och garantier 

I. Flera svenska banker kan gft samman för att finansiera ett stort 

projekt, t. ex. en fabrik eller ett kraftverk. ofta för senare av lyft av krediten 

genom obligationslån. Ett konsortialavtal tecknas dä mellan bankerna 

varvid överenskoms. att en viss kredit skall liimnas. fördelad på bankerna. 

Det kan vara så. att kredittagaren liimnar separata skuldbevis till varje 

bank. men också så. att krediten upptages i en ledande bank som sedan 

kasserar in kreditbelopp som skall utbetalas till låntagaren och från lånta

garen kasserar in ränta och amortering för fördelning bland långivarna. 

Varje bank svarar för sin andel av krediten, och i regel anges detta i 

konsortialavtalet. Förluster fördelas i förhållande till kreditbeloppen lik

som givetvis ränta och provision. 

2. Ett företag är tlcrbankskund och får alltså krediter frän flera banker. 

Ofta händer det då all ett konsortialavtal teckna-; mellan bankerna som 

anger hur kreditbehovet skall tillgodoses av bankerna (checkräkningskre

diL lån. garantier och rcmburscrt. 

3. Ett svenskt företag tar upp ett internationellt private placemcntlän 

mot revers eller enbart enligt lånekontrakt utan revers. Långivare är 

svenska och utliindska banker. I kontrakten betonas att långivarna ansva

rar severally. dvs. var för sig. Konsortierna består tills lånet slutbetalts. 

4. Under senare år har det hänt att konsortier av svenska och utländska 

banker har bildats för utfärdande av anbuds-. förskotts- och fullgörande

garanticr avseende stora projekt i utlandet av svenska entreprenörer. 

Anledningen är att beloppen är för stora för en bank. 

C. !:mission m· 1·iirdepaf>fN'r 

I. Ett svenskt företag tar upp ett svenskt obligationsliln genom förmed

ling av flera banker. Ett konsortialavtal tecknas då av dessa banker som 

reglerar övertagandet och försäljningen av ohligationerna samt inlösen av 

obligationer och kuponger. Konsortialavtalet i vad det avser tjänster efter 

obligationernas försäljning får anses hestä tills lånet slutbetalts. 

2. Ett svenskt företag tar upp ett internationellt obligationslan. Avtal 

härom tecknas mellan ett antal svenska och utländska banker som deltar 

som managers. selling group memhers och underwriters. I varje avtal 

betonas att bankerna svarar se ve rally. dvs. var för sig (och inte jointly. 

dvs. solidariskt). Konsortiet iir upplöst när obligationerna sålts ut. 

3. Vid emission av ett företags aktier förekommer ofta att flera banker 

går samman i ett konsortium för att utbjuda aktierna p~t marknaden. 

mottaga teckningar och aktielikvider m. m. Ett sådant konsortium består 

till dess emissionen slutförts. 

Enligt bankföreningens mening bör konsortier inom hankområdet även 
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framdeles kunna fungera som enkla holag. En sådan ordning medför inte 

och kommer inte heller i framtid•~n att innebära att något borgenärsintresse 

åsidosätts. Något behov av sär:;kild insyn i ett konsortiums ekonomiska 

verksamhet torde. som bankföreningen ser det. inte heller föreligga. Envar 

av de i ett konsortium deltagande bankerna är bokföringsskyldig. Säledes 

kan den som önskar insyn ta del av respektive banks årsredovisning vari 

bankens del i konsortiet ingår. Det bör framhållas att i förekommande fall 

någon särredovisning av kredittagare och krediter inte får ske med hänsyn 

till banksekretessen. Om t. ex. kreditkonsortierna skulle förvandlas till 

handelsbolag med diirav följande offentlig redovisning. skulle i vissa fall 

banksekretessen komma att upphävas. 

Ett konsortialavtal har regelmässigt det avtalsinnehållet all de deltagan

de bankerna i ekonomiskt hänse·~nde ansvarar var för sig. Sådana överens

kommelser skulle omöjliggöras. om samverkan i ett konsortium måste ske 

i form av ett handelsbolag. Om konsortierna skulle komma att anses som 

handelsbolag. uppstår dessutom alla de olägenheter som inför utskottet 

påtalats i fråga om byggkonsortierna. Bankföreningen vill särskilt under

stryka att samarbete med utläncbka banker inom de områden som nu täcks 

av konsortier skulle kunna omöjliggöras. 

Till det sagda kommer den särskilda omständigheten att nuvarande 

banklagstirtning omöjliggör bankers engagemang i handelsbolag. Anled

ning finns inte enligt Bankföreningens mening att nu förändra de legala 

förutsättningarna för bankernas verksamhet i syfte att tillgodose proposi

tionens gränsdragning mellan handelsbolag och enkla bolag, avsedd för 

helt andra situationer än t. ex. sildana ·;om beskrivits ovan. 

Bankföreningen hemställer att lagutskottet föreslår en lagtext utformad 

så. att bankkonsortierna inte hdler framgent kan komma att anses som 

handelsbolag. 

Svenska försäkringsbolags riksförbund 

I sin skrivelse hänvisar förbundet till att förbundet. som inte tidigare 

beretts tillfälle all yttra sig i lag:;tiftningsärendet. har uppmärksammat alt 

förslaget till ny handelsbolagslagstiftning på en punkt har ingripande och ej 

önskvärda konsekvenser för vis:; verksamhet på försäkringsområdet. 

Det gäller den nya gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bo

lag. Enligt I * förslaget till handelsbolag och enkla bolag föreligger han

delsbolag "om två eller flera har avtalat alt utöva niiringsverksamhet i 

bolag". Försäkringsbolag samverkar på viktiga områden i konsortier. Som 

exempel härpå kan nämnas följande. 

I. Sl'enska Atomfårsiikringspoolcn. S1·c11ska Flyg.fi"irsiikrinvpoolen 

och Nordiska Poolen för l1(f~(art.1fiirsiikring. Dessa pooler har bildats av 

försäkringsbolag i Sverige ~ller i övriga Norden för försäkring och återför

säkring för medlemsbolagens riikning av risker som sammanhiinger med 

produktion av atomenergi. resp. flygverksamhct. 
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2. S1·e11ska Tra11spor(fi"irsiikri11gspoole11 med samhälleligt motiverad 

uppgift att utreda och hereda frågor som rör krigsbercdskapen för den 

civila sjö- och transportförsäkringsverksamheten. 

3. Siiia.1·s11ra<liirema.1· Tec/.:11i11).{.H'l'lltral. en av Sjöassuradörernas För

ening administrerad pool för fördelning av vissa slag av sjö- och transport

försäkri ngar. 
4. Pooler av typ hi(fi'irsiikringsholagens pool .fi'ir 1·agmkadegara11tia 

genom vilken deltagande holag gemensamt meddelar försäkring för vagn

skadegaranti åt bilfabrikantcr och bilimportiirer. 

5. Bankförsiikri11gs11ii11111den handlägger på vissa försäkringsbolags väg

nar den form av subsidiär brandförsiikring som under namnet bankförsäk

ring meddelas banker och andra kreditinstitut. Försäkringsgivarna är sam

manslutna i en pool. 

6. Konsortier av typ AMF-tryg).{he1.~fi'irsiikri11g. i vilket deltagande för-

5äkringsbolag meddelar samförsäkring och deltar i denna till viss del för 

varje bolag. 

Motiven för att bilda konsortier iir framför allt att resurer och kapacitet 

som krävs för viss verksamhet endast kan åstadkommas genom samverkan 

mellan flera bolag eller att tekniska och ekonomiska fördelar eljest talar för 

samverkan. Dessa konsortier torde i dag ha karaktären av enkla bolag. Det 

förefaller sannolikt att dessa bolag i den nu föreslagna lagstiftningen for

mellt kan anses driva sådan verksamhet att de måste betraktas som han

delsbolag. 

Riksförbundet finner det emellertid av flera skäl angeläget att försäk

ringskonsortierna inte påverkas av den nya lagstiftningen. Försäkrings

verksamhet kan inte bedrivas i annan form iin som följer av försiikringsrö

relselagen. dvs. som försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försiikringsbo

lag. Samverkan i form av enkelt bolag är möjlig därför att deltagande bolag 

här inte uppger sin egen identitet på det område där samverkan sker. 

Däremot är samverkan i handelsbolagets form för närvarande inte möjlig 

utan lagändring. 

Det är svårt att se att de motiv som främst ligger bakom den ändrade 

gränsdragningen enligt propositionen - förbättrat borgenärsskydd och 

behov av ökad insyn i verksamheten - motiverar en sådan ändring. 

Propositionens ståndpunkt har tagits med helt andra verksamhetsområden 

i blickpunkten. Kraven på borgenärsskydd och insyn i försiikringsverk

samheten torde vara fullt tillgodosedda ptt annat sätt. 

Ett annat viktigt skäl mot den nya gränsdragningen är att konsortiefor

men valts bl. a. för att tillgodose krav på inflytande på verksamheten från 

andra kategorier än bolagsmiinnen. I vissa konsortier t. ex. bygger utform

ningen av försäkringsskyddet i avgörande grad på olika intressenters vilja. 

Konsortieformen erbjuder då stora fördelar genom att intressenterna kan 

beredas insyn och med inflytande. Så är fallet med t. ex. konsortierna för 

trygghetsförsäkring, patient försäkring och Hikemedelsförsäkring. 

11 RiksJaRcn /981Jllil. 8 .1a111/. Nr 4 
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Det finns åtskilliga andra komplikationer som skulle bli följden om 

propositionen genomförs i föreslaget skick. Från andra organisationer 

inom näringslivet har getts åtskilliga exempel på nackdelarna av den ändra

de gränsdragningen. och i flera avseenden gäller samma argument för 

konsortierna inom försäkringsbranschen. Särskild parallellitet finns med 

förhållandena på bankområdet. 

En lämplig lösning av det uppkomna dilemmat synes vara att undantag 

görs i I ~ beträffande bank- och försäkringsverksamhet. Därigenom kom

mer enkelt bolag enligt 3 * att vara en användbar bolagsform på bank- och 

försäkringsområdena även i fortsättningen. Någon tveksamhet ptt sakliga 

grunder med hänsyn till intentionerna bakom lagstiftningen behöver som 

ovan angavs knappast uppkomma inför en sådan justering i förslaget. Den 

bör i och för sig kunna göras under ärendets behandling i riksdagen. 

Sveriges redareförening 

Svenska rederier deltar i stor utsträckning i samarbetsavtal med utliind

ska redare. Detta gäller för såväl linjesjöfart i vidsträckt mening som bulk

och tankfart. Anledningen till dessa samarbetsavtal är att investeringskost

naderna för att sätta upp en linjetrafik mellan I. ex. Sverige/Europa och 

Fjärran Östern är av en sådan storleksordning att en enskild redare inte 

kan göra en sådan investering ensam. I framtiden kommer säkerligen 

sådana samarbetsavtal att bli allt vanligare och är en förutsättning för att 

svensk rederiverksamhet skall kunna bedrivas på ett sätt och i en omfatt

ning som är nödvändigt med hänsyn till Sveriges ställning på världsmark

naden. Svenska rederiers bruttofraktintäktcr ligger omkring 9 miljarder 

SEK. Av detta belopp härrör cirka 40 procent från linjesjöfart i vidsträckt 

mening. Av denna andel kan i sin tur minst 80 procent hänföras till 

linjeintäkter av verksamhet bedriven i pooler. Till detta kommer intäkter 

frän poolverksamhct avseende hulk- och tanktrafik. Det är alltså fråga om 

avsevärda belopp som står på spel. om svensk intern lagstiftning skulle 

komma att försvåra eller omöjliggöra ifrågavarande typ av samarbetsavtal. 

Sjöfartspooler är normalt organiserade på så sätt att poolmedlemmarna 

kommer överens om att gemensamt utnyttja den av medlemmarna separat 

ägda egendomen inom ett angivet trafikområde eller typ av transporter. 

Poolen som sådan. som icke är någon juridisk person. har följaktligen inga 

tillgångar eller skulder. Poolmcdlcmmarna överlåter till en poolstyrclsc 

och pool manager att svara för operationen av verksamheten. Administrati

va och andra tjänster ställs till poolens förfogande av poolmedlcmmarna 

mot kostnader som debiteras poolresultatet. Poolerna är rena resultatför

delningsinstrument. Varje poolmedlems intäkter från en resa krediteras 

poolresultatet. och detta debiteras med kostnader för poolens räkning. 

Nettoresultatet fördelas mellan poolmedlemmarna med ledning av olika 

fördelningsnycklar. 
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Departementschefen har på s. 109 i propositionen konstaterat att bl. a. 

partrederier skall vara undantagna från den nya lagens tillämpningsområ

de. På s. 39 fjärde stycket sägs '"enligt min mening bör konsortier som är så 

organiserade att de har egna tillgångar och skulder samt kostnader och 

intäkter räknas som handelsbolag". Föreningen förutsätter att departe

mentschefen med sitt uttalande ej avsett att tidsmässigt begränsa samarbe

te av denna typ. Som framgår av redogörelsen ovan är sjöfartspoolen inte 

avsedd att täcka något tillfälligt samarbete utan detta sträcker sig normalt 

över en lång tidsperiod. 

Från skattesynpunkt behandlas en pool på så sätt att respektive pool

medlem skattar för sin andel av poolöverskottet i det land där han har säte 

för management. Skulle den föreslagna lagstiftningen genomföras torde 

detta komma att innebiira att en pool med svenska och utländska poolmed

lemmar och som har poolstyrclse och poolmanager i Sverige skulle bli ett 

svenskt handelsbolag. Detta torde i sin tur komma att innehiira att de 

utländska poolmedlemmarna anses ha skatterättslig hemvist i Sverige. 

Enligt Redareföreningens bestiimda uppfattning är det nödvändigt att 

lagutskottet gör en klar markering att samarbetsavtal av den art som 

beskrivits ovan icke kon<>tituerar handelsbolag. Denna markering iir nöd

vändig för att kunna övertyga utländska samarbetspartners om att de icke 

genom deltagande i ett poolsamarbete kommer att bli bolagsmän i ett 

svenskt handelsbolag. Det kan inte anses förenligt med internationell syn 

på beskattning av sjöfartsinkomster att med intern svensk lagstiftning göra 

en utländsk samarhetspartner till svenskt skattesubjekt. 
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Bilaga 7 

Av utskottet fram lagda förslag till ändringar i regering
ens lagförslag 

Vid moment 2 i utskottets hemställan 

Förslaget till lag om handelsbolag och enkla bolag 

I kap. 

Regeringens förslag 

Ett handelsbolag föreligger, om 
två eller flera har avtalat att utöva 
näringsverksamhet i bolag. 

I ~ 

Utskottets Ji"irslag 

Ett handelsbolag föreligger. om 
två eller flera har avtalat att gemen
samt utöva näringsverksamhet i bo
lag. 

Första stycket gäller inte i frå,ga om verksamhet som medför skyldighet 
att föra riikenskaper enligt jordbruksbokföringslagen I 1979: 141). 

Bestämmelser om firma för handelsbolag finns i firmalagen ( 1974: 1561 
och handelsregisterlagen ( 1974: 157). 

Vid moment JO i utskottet.i· hem."tiillan 

Övergångsbestämmelserna i förslaget till lag om årsredovisning 
m. m. i vissa företag 

Rcf.!eringen.1· .fårs/ag 

I. Denna lag träder i kraft den I 
januari 1981 och tillämpas på rä
kenskapsår som har påbörjats efter 
utgången m· clr 1980. 

2. I årsredovisningar behöver 
inte återges resultaträkningen och 
balansräkningen för räkenskaps:lr 
som har påbörjats före utgängen m• 
är 1980. 

Utskottet.i· f('irslag 

I. Denna lag träder i kraft den 
juli 1981 och tillämpas på räken
skapsår som har påböi:iats efter den 
30 juni JC)8 /. 

2. I årsredovisningar behöver 
inte återges resultaträkningen och 
balansräkningen för räkenskapsar 
som har påbö1:jats före den I juli 
1981. 

3. I koncernredovisningar behö- 3. I koncernredovisningar behö-
ver inte tas med sammandrag av ver inte tas med sammandrag av 
resultaträkningar och balansräk- resultaträkningar och balansräk
ningar för räkenskapsår som har ningar för räkenskapsår som har 
påbörjats före utgången ar är 1980. påbörjats före den I juli 1981. 

4. Om det i 2 kap. 7 ~ I angivna anskaffningsvärdet för en tillgång som 
har förvärvats före lagens ikrafttriidande inte kan utrönas med hjälp av 
företagets bevarade räkenskaper, skall som anskaffningsvärde redovisas, 
beträffande byggnad det vid I %5 års allmänna fastighetstaxering åsatta 
taxeringsvärdet (byggnadsvärdet) ökat med förbättringskostnader efter ut
gången av år 1964, samt betriiffande annan tillgång det belopp vartill 
anskaffningsvärdet skäligen kan uppskattas. 

I en not till balansräkningen skall anges om anskaffningsvärdet har 
uppskattats enligt första stycket. 
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\lid 11111111cnt 17 i utskottets hemställan 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1951: 3081 om ekonomiska 
föreningar 

47 * 
Regeringen.i· Firslag Utskottets filrslag 

Har revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller har revisorer utsetts 
utan iakttagamk av bestämmelserna i 46 * I eller 4 mom .. åligger det 
styrelsen och styrelseledamot att ofördröjligen anmiila förhållandet för 
länsstyrelsen. Anmälan får göras iivcn av förcningsmcdlcm. av röstberätti
gad. som ej är medlem. eller av borgcniir. 

Har anmälan gjorts enligt första 
stycket. skall liinsstyrclsen. i fall df1 
revisorer inte har utsetts till före
skrivet antal. förordna revisorer. 
Är revisor omyndig eller har någon. 
som ej är här i riket bosatt svensk 
medborgare. utan vederbörligt till
stånd utsetts till revisor dler har 
någon utsetts till revisor i strid mot 
46 * I mom. tredje eller fjiirde 
stycket eller 4 mom .. skall på an
mälan därom länsstyrelsen förklara 
honom entledigad och förordna en 
ny revisor i hans ställe. Förord
nande av revisor skall avse tiden till 
dess en annan revisor har blivit ut
sedd i föreskriven ordning. Har för
cningsstämman underlåtit att på bc
giiran enligt 46 * 4 mom. fjärde 
stycket utse en auktoriserad eller 
godkänd revisor och gör röstberät
tigad inom en månad från stämman 
framställning till länsstyrelsen. 
skall denna förordna sådan revisor. 

Har anmälan gjorts enligt första 
stycket. skall länsstyrelsen. i fall då 
revisorer inte har utsetts till före
skrivet antal. förordna revisorer. 
Är revisor omyndig eller i konkurs 
eller har någon. som ej är här i riket 
bosatt svensk medborgare. utan ve
derbörligt tillstånd utsetts till revi
sor eller har någon utsetts till revi
sor i strid mot 46 * 1 mom. tredje 
eller fjärde stycket eller 4 mom .. 
skall pf1 anmälan därom länsstyrel
sen förklara honom entledigad m:h 
förordna en ny revisor i hans ställe. 
Förordnande av revisor skall avse 
tiden till dess en annan revisor har 
blivit utsedd i föreskriven ordning. 
Har föreningsstämman underlåtit 
att på begäran enligt 46 ~ 4 mom. 
fjiirde stycket utse en auktoriserad 
eller godkänd revisor och gör röst
beriittigad inom en mi\nad från 
stiimman framställning till länssty
relsen. skall denna förordna sådan 
revisor. 

Revisorer som utses enligt denna paragraf har rätt till skäligt arvode av 
föreningen. 

Öi·ergångshestiimmelserna 

Regeringens filrslag Utskottets förslag 

I. Denna lag träder i kraft den I. Denna lag träder i kraft den 
januari 1981. juli 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * I mom. tredje och fjärde styckena och 
4 mom. första och tredje styckena samt 49 ~ första stycket tillämpas från 
och med första ordinarie föreningsstiimma som hålls efter lagens ikraftträ
dande. Till dess tillämpas i stället motsvarande äldre best~immclser. 
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Regeringen.i· .f('irslag 

Beslut enligt 46 * 2 mom. andra 
stycket och 4 mom. andra stycket 
får meddelas före den I januari 
1981. 

3. Årsredovisningar och kon
cernredovisningar skall efter ut
gången m· är 1980 upprättas enligt 
lagen i dess nya lydelse. För räken
skapsår som har börjat löpa före 
denna tidpunkt får sådan redoYis
ning dock upprättas enligt äldre be
stämmelser. 

158 

Utskottets .fi"irslag 

Beslut enligt 46 ~ 2 mom. andra 
stycket och 4 mom. andra stycket 
får meddelas före den I juli 1981. 

3. Årsredovisningar och kon
ccrnredovisningar skall efter den 30 
juni 1981 upprättas enligt lagen i 
dess nya lydelse. För räkenskapsär 
som har börjat löpa före den I juli 
1981 får sådan redovisning dock 
uppriittas enligt äldre bestämmel-
ser. 

I konccrnredovisningar behöver I koncernredovisningar behiiver 
inte tas med sammandrag av resul- inte tas med sammandrag av resul-
taträkningar och balansräkningar taträkning<ir och balansräkningar 
för riikenskapsär som har päbörjats för räkenskapsår som har päbörjats 
före utgängen m· år 1980. före drn I juli 1981. 

4. Om det i 42 * första stycket 3 angivna anskaffningsvärdet för en 
tillgång som har förvärvats före lagens ikraftträdande inte kan utrönas med 
hjälp av föreningens bevarade r:ikenskaper. skall som anskaffningsvärde 
redovisas. beträffande byggnad det vid 1965 års allmiinna fastighetstaxe
ring åsatta taxeringsvärdet (byggnadsviirdeO ökat med forbättringskost
nader efter utgången av ftr 1964. ~;amt beträffande annan tillg{ing det belopp 
vartill anskafffningsviirdct skälig·~n kan uppskattas. 

I en not till balansriikningen skall anges om anskaffning.svärdet har 
uppskattats enligt första stycket. 

Vid moment 28 i 11tsko11ets hems.'iillan 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasse
rörelsen 

Rei:eringens .f()rslag Utskottets förslag 

71 * 
Har anmälan gjorts enligt 5 ~ * 

skall tillsynsmyndigheten. i fall då 
revisorer icke utsetts till föreskrivet 
antal. förordna revisor eller revi
sorer. Är en revisor omyndig eller 
har någon, som ej är här i riket bo
satt svensk medborgare. utan ve
derbörligt tillstånd utsetts till revi
sor eller har någon utsetts till revi
sor i strid med 46 * I mom. tredje 
stycket lagen ( 1951: 308) om ekono
miska föreningar, skall på anmälan 
därom tillsynsmyndigheten förklara 
honom entledigad och förordna en 
revisor i hans ställe. Har anmälan ej 
gjorts av kreditkassans styrelse, 

Har anmälan gjorts enligt 51 * 
skall tillsynsmyndigheten. i fall då 
revisorer icke utsetts till föreskrivet 
antal. förordna revisor eller revi
sorer. Är en revisor omyndig eller i 
konkurs eller har någon. som ej iir 
här i riket bosatt svensk medborga
re. utan vederbörligt tillstånd ut
setts till revisor eller har någon ut
setts till revisor i strid med 46 * I 
mom. tredje stycket lagen 
( 1951: 308) om ekonomiska för
eningar. skall på anmälan därom 
tillsynsmyndigheten förklara ho
nom entledigad och förordna en re
visor i hans stiillc. Har anmälan ej 
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skall styrelsen beredas tillfälle att 
yttra sig i ärendet. Förordnande av 
revisor skall avse tiden till dess an
nan revisor blivit utsedd i förcskri-
ven ordning. 
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Utskottets Firslag 

gjorts av kreditkassans styrelse. 
skall styrelsen beredas tillfälle att 
yttra sig i iirendet. Förordnande av 
revisor skall avse tiden till dess an
nan revisor blivit utsedd i föreskri
ven ordning. 

Tillsynsmyndigheten äger när som helst återkalla förordnandet och i 
stiillet utse ny revisor. 

Ö1·ergängshe.1·tiimmelsern11 

Regeringens fors/ag 

1. Denna lag träder i kraft den 
januari 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tilliimpas i 
fråga om kreditkassa från och med 
första ordinarie stämma som hålls 
efter utgängc•n m· år 1980. Till dess 
tilllämpas i stället motsvarande 
äldre bestämmelser. 

3. Arsredovisningar skall efter 
11tgtlnge11 m· år 1980 upprättas en
ligt de nya bestämmelserna. För rä
kenskapsår som har börjat löpa före 
drnna tidpunkt får årsredovisning 
dock upprättas enligt äldre bestäm
melser. 

Utskottets ji'irslag 

I. Denna lag träder i kraft den 
juli 198 l. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om kreditkassa från och med 
först<J ordinarie stämma som hålls 
efter elen 30 juni 1981. Till dess till
lämpas i stället motsvarande äldre 
bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall efter 
den 30 juni 1981 upprättas enligt de 
nya bestämmelserna. För räken
skapsår som har hörjat löpa före 
den I juli 1981 får årsredovisning 
dock upprättas enligt äldre bestäm
melser. 

\/id mome/11 29 i uf.l'kottets hemställan 

Övergångsbestäinmelserna till förslaget till lag om ändring i bostads
rättslagen 

Regeringens JorslaR 

I. Denna lag träder i kraft den 
januari 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen (1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om bostadsrättsförening från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter utg<lngen 
m' år 1980. Till dess tillämpas i stäl
let motsvarande äldre bestämmel
ser. 

3. Årsredovisningar skall efter 

Utskottets .f('irslag 

1. Denna lag träder i kraft den 
juli 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
1 mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om bostadsrättsförening från 
och med första ordinarie förcnings
stämma som hålls efter elen 30 juni 
1981. Till dess tillämpas i stället 
motsvarande äldre bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall efter 
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utgången m· år 1980 uppriittas en
ligt lagen om ekonomiska förening
ar i dess nya lydelse. För räken
skapsår som har börjat löpa före 
denna tidpunkt fär sådan redovis
ning dock upprättas enligt iildre be
stämmelser. 
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Utskottets fi'irslag 

den 30juni 1981 upprättas enligt la
gen om ekonomiska föreningar i 
dess nya lydelse. För räkenskapsår 
som har börjat löpa före den I juli 
1981 får sådan redovisning dock 
upprättas enligt äldre bestämmel
ser. 

4. Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1980: OOOl om ändring i 
lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar gäller även i fråga om bostads
rättsföreningar. 

Övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om ändring i lagen om 
sambruksföreningar 

Rcgerin1<ens förslag 

I. Denna lag träder i kraft den 
januari 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om sambruksförening från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter utgångr>n 
m• år 1980. Till dess tillämpas i st:il
let motsvarande äldre bestämmd-
ser. 

Utskottets förs/af< 

I. Denna lag träder i kraft den 
juli 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
1 mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om sambruksförening från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter den 30 juni 
1981. Till dess tillämpas i stället 
motsvarande äldre bestämmelser. 

3. Årsredovisningar skall efter 3. Årsredovisningar skall efter 
utgtlngcn a1· år 1980 upprättas en- Jrn 30 juni 1981 upprättas enligt la
ligt lagen om ekonomiska förening- gen om ekonomiska föreningar i 
ar i dess nya lydelse. För räken- dess nya lydelse. För räkenskapsår 
skapsår som har böi:iat löpa före som har börjat löpa före den I juli 
denna tidpunkt får sådan redovis- 1981 får sådan redovisning dock 
ning dock upprättas enligt äldre be- upprättas enligt äldre bestämmel-
stämmelser. ser. 

4. Bestämmelserna i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen 
( 1980: 000) om ändring i lagen ( 1951: 308) om ekonomiska föreningar tilläm
pas även i fråga om sambruksfört:ningar. 

Övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om ändring i lagen om 
understödsföreningar 

ReRerinRrn.I' fiirslaR 
I. Denna lag träder i kraft den 

januari 1981. 
2. De nya bestämmelserna i 46 § 

I mom. tredje stycket samt 49 § 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 

Utskottets J('ir.1·/af< 

I. Denna lag träder i kraft den 
juli 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 § 

I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen (1951: 308) om 
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ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om understödsförening från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter UtRången 
m· år 1980. Till dess tillämpas i stäl
let motsvarande äldre bestämmel
ser. 
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Utskottets ji'irslag 

ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om understödsförening från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter den 30 juni 
1981. Till dess tillämpas i stället 
motsvarande äldre bestämmelser. 

Övergångsbestämmelserna till förslaget till lag om ändring i lagen om 
arbetslöshetsförsäkring 

RegerinRens fi'irs/ag 

I . Denna lag träder i kraft den I 
januari 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 * 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om arbetslöshetskassa från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls eller utgången 
av tlr 1980. Till dess tillämpas i stäl
let motsvarande äldre bestämmel
ser. 

Utskottets ji'irs/ag 

I. Denna lag träder i kraft den I 
juli 1981. 

2. De nya bestämmelserna i 46 * 
I mom. tredje stycket samt 49 ~ 
första stycket lagen ( 1951: 308) om 
ekonomiska föreningar tillämpas i 
fråga om arbetslöshetskassa från 
och med första ordinarie förenings
stämma som hålls efter den 30 juni 
1981. Till dess tillämpas i stället 
motsvarande äldre bestämmelser. 
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Av reservanterna framlagda lagförslag och förslag till 
ändringar i regeringens lagförslag 

\!id moment 6 i utskottets hemstii.!lan 

Förslaget till lag om årsredovisning m. m. i \'issa företag 

Regeringen.i· Ji>rslag Rcse1Ta11t1·m11s fi"irslag 

2 kap. 

Den som enligt bokföringslag,~n 
(1976: 125) är skyldig att upprätta 
årsbokslut skall för samma räken
skapsår även upprätta årsredovis
ning enligt denna lag. om 

I. antalet anstiillda hos .fi:ircza
get under riikenskapsäret i medel
tal har mrit minst tio, 

2 . .färetaget iir modl'l/iiretag i c'n 
koncern enligt denna lag och anra
let anstiillda hos koncernen under 
riikenskapsårct i mecleltal hur rnrit 
minst tio, eller 

3. tillgångarnas nettm•iirde i rii
relsen enligt halansriikningar.fi"ir de 
t1·i/ senaste riikenskupstlren iil'er
stiger ett griinshelopp som mots1·a
rur I 000 gänger det enligt lagen 
(/962: 381 I om allmän fi"irsiikring 
bestiimda basbeloppet .f("ir den sista 
11ul1uu/en a1· respektii·e riikenskaps
är. 

Aktiebolag. ekonomiska för
eningar och stiftelser är inte skyl
diga att upprätta årsredovisning en
ligt denna lag. 

1 * 

Vid momem 8 i utskottets hemställan 

Den som enligt bokfiiringslagen 
( 1976: 125) är skyldig att upprätta 
årsbokslut skall för samma räken
skapsär även upprätta årsredovis
ning enligt denna lag. 

Aktiebolag. ekonomiska för-
eningar och stiftelser är inte skyl
diga att upprätta årsredovisning en
ligt denna lag. 

Förslaget till lag om årsredovisning m. m. i vissa företag 

Reserl'lmternas .fårs/ag 

3 kap. 

1 * 
l fråga om koncerner enligt d1!n

na lag gäller 2-11 ~*i detta kapitel. 
I fråga om koncerner enligt den

na lag gäller 2-11 **i detta kapitel. 
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om antalct a11stiillda hos ko11cemen 
under riikcnskapsärct i medeltal 
har l'llrit minst 10. 

\/id moment 14 i 11tsko11et.1· hemsriillan 

Förslag till 
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Resen·antemos J('irslag 

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 

Hiirigcnom föreskrivs att I 0 kap. 3 och 6 ** aktiebolagslagcn skall ha 

nedan angivna lydelse. 

10 kap. 

3 * 
Lydelse enligt prop. 1979180: 143 

Minst en av bolagsstämman ut
sedd revisor skall vara auktoriserad 
revisor eller godkänd revisor 

I. om bolagets lwndna egna ka
pital uppgtlr till minst en mi/jo11 
kronor, eller 

2. om enligt drn senast .fi1st
stiillda hal1111sriik11ingen .fiill tiick
ning inte j/1111.1·.for holagets registre
rade aktiekapital. 

Resen·a11 temas Firslag 

Minst en av bolagsstämman ut
sedd revisor skall vara auktoriserad 
revisor eller godkänd revisor. 

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revi-
sorom 

I. tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två 
senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbclopp som motsvarar I 000 
gånger det enligt lagen ( 1962: 381) om allmiin försäkring bestämda basbe
loppet för den sista månaden av respektive räkenskapsår. 

2. antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 
medeltal överstigit 200. eller 

3. bolagets aktier eller skuldebrev är noterade på fondbörs eller på lista 
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om 
visst bolag. beträffande vilket de i andra stycket I eller 2 angivna omstiin
dighcterna föreligger. förordna att bolaget för utse viss godkiind revisor i 
stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut är giltigt i högst fem år. 

Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i 
en koncern om nettovärdet av koncernföretagens tillgångar enligt fast
ställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren över
stiger det gränsbelopp som anges i andra stycket eller om antalet anställda 
vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal överstigit 200. 

I annat bolag än som avses iFirs
ta, andra och fjiirde styckena skall 
auktoriserad revisor eller godki111d 

I annat bolag iin som avses i and
ra och fjärde styckena skall auktori
serad revisor utses. om ägare till en 
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Lydf!!se enligt prop. 1979180: 143 

rn·isor utses. om iigare till en tion
del av samtliga aktier begiir det vid 
bolagsstämma. där revisors val skall 
ske. 
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R 1'sen ·1111 r ema.1· fi'ir.1/ag 
tiondel av samtliga aktier hegiir det 
vid bolagsstiimma. där revisorsval 
skall ske. 

6 * 
Nm·arwu/c lydelse Resen·1111temlls fi'irslag 

På anmälan skall liinsstyrelsen förordna behörig revisor 
I. när auktoriserad revisor clkr godkiind revisor ej iir utsedd enligt 3 * 

första-fjärde styckena. 
2. när revisor är obehörig enligt 2 * första stycket eller 4 * första dler 

andra stycket, eller 
3. niir bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller om 

revisors behörighet åsidosatts. 
Anmälan enligt första stycket kan göras av envar. Styrelsen är skyldig 

göra anmiilan. om ej riittelse utan dröjsmål sker genom den som utser 
revisor. 

Har bolagsstämman underlåtit e1tt 
på begiiran enligt 3 * femte stycket 
utse auktoriserad eller godkänd re
visor och aktieägare inom en må
nad frfin stämman gör framstillning 
till liinsstyrclsen. skall denna för
ordna sådan revisor. 

Har bolagsstämman underlfitit att 
på begiiran enligt 3 ~ femte stycket 
utse auktoriserad revisor och aktie
iigare inom en månad från stiimman 
gör framställning till länsstyrelsen. 
skall denna förordna sådan revisor. 

Förordnande enligt denna paragraf skall meddelas efter bolagets höran
de och avse tid till dess annan rc,visor blivit i föreskriven ordning utsedd. 
Vid förordnande enligt första stycket 2 skall län.,styrelsen entlediga den 
obehörige revisorn. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
2. För bolag som iir registrera! i aktiebolagsregistret vid ikraftträdandet 

av denna lag tillämpas de nya be:;tiimmelserna fr. o. m. den I januari 1985. 
Till dess tillämpas i stället motsvarande äldre bestämmelser. 

Vid moment 16 i 11tskorrer.1· he111.1·tiilllln 

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen 

Regeringens ./iJrslllg Re.1·e1Ta11temas .fi"irslllg 

9 kap. 

14 * 
Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämma utom i 

fall som avses i 4 kap. 13 *andra stycket. Beslutet iir giltigt om det biträtts 
av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. om ej annat följer av 15 *· 

Har i bolagsordningen på grund av iag eller annan författning eller efter 
regeringens medgivande intagits föreskrift. enligt vilken viss bestämmelse 
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icke får ändras utan att regeringen lämnat tillständ därtill. får ej heller 
sådan föreskrift ändras utan regeringens tillstånd. 

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re
gistrering och får utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 § ej verkställas 
förrän registrering skett. Avser 
ändringen bolagets firma eller den 
ort i Sverige där bolagets styrelse 
skall ha sitt säte. skall länsstyrelsen 
i det län där styrelsen före ändring
en har sitt säte genast underrättas 
om ändringen. 

Beslut om ändring av bolagsord
ningen skall genast anmälas för re
gistrering och får utom i fall som 
avses i 18 kap. 6 § ej verkställas 
förrän registrering skett. Avser 
ändringen bolagets lirma eller den 
ort i Sverige där bolagets styrelse 
skall ha sitt säte. skall länsstyrelsen 
i det län där styrelsen före iindring
en har sitt säte genast underrättas 
om ändringen och om skälen hiir
fi'ir. Uppg((tern11 sk11ll l'ara bestyrk
ta m· minst en al' bolagets rel'i
sorer. 

Vid moment 18 i utskottet.i· hemstiillan 

Förslaget till lag om ändring i lagen om styrelserepresentation för de 
anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar 

Ref.(eringens fi:irslag Rescn·antcrna.1· .fi'irslag 

3 ~ 
Med företag avses i denna lag aktiebolag eller ekonomisk förening, varå 

lagen är tillämplig. 

Med koncern förstås i denna lag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestämmelserna i I kap. 2 § ak
tiebolagslagen (1975: 1385) eller I a 
§ lagen (1951: 308) om ekonomiska 
förening11r är moderföretag och 
dotterföretag i förhållande till var
andra. 

Förslag till 

Med koncern förstås i denna lag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestiimmelst:rna i I kap. 2 * ak
tiebolagslagen ()975: 1385> i deras 
lydelse fiire den I juli 1981, om Je 
giillt ä1·e11 t'.fier 11ii11111da Jag. dler 
sål'itt a1·sa ekonomiska .fi"irening
ar, l'iJ en mot.1·1·arande tilliimpning 
m· dessa bestämmelser är moder
företag och dotterföretag i förhål
lande till varandra. 

Lag om ändring i lagen (1976: 355) om styrelserepresentation för de 
anställda i bankinstitut och försäkringsbolag 

Härigenom föreskrivs att 2 §lagen ( 1976: 355> om styrelserepresentation 
för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag skall ha nedan angivna 
lydelse. 
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2 * 
Med företag avses i denna lag bankinstitut eller försäkringsbolag. varå 

lagen är tillämplig. 

Med koncern förstås i denna ;:ag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestämmelserna i I kap. 2 * ak
ticbolagslagen ( 1975: 1385) eller vid 
en motsvarande tillämpning av d•!S
sa bestämmelser är moderföretag 
och dotterföretag i förhållande till 
varandra. under förutsättning att 
moderföretaget är bankinstitut eller 
försäkringsbolag som avses i 4 § 

första stycket. 

Med koncern förstås i denna lag 
svenska juridiska personer som en
ligt bestämmelserna i I kap. 2 * ak
tiebolagslagen ( 1975: 1385) i deras 
lydelse fiire den 1 juli 1981. om de 
giillt iil'en 1'.fil'r nämnda dag, eller 
vid en motsvarande tillämpning av 
dessa bestämmelser är moderföre
tag och dotterföretag till varandra. 
under förutsättning att moderföre
taget iir bankinstitut eller försäk
ringsbolag som avses i 4 § första 
stycket. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. 
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