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Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut1  föreskrivs att 9 kap. 15 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

9 kap.

15 §2     En ekonomisk förening som enligt 11 c, 11 e eller 11 g §
bokföringslagen (1976:125) upprättar årsbokslut med tillämpning av
bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) skall upprätta
årsredovisning samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
delårsrapporter med tillämpning av 2 kap. 1–6 §§ och 7 § första och tredje
styckena, 3 kap., 4 kap. 1–6 §§, 8 § första stycket och andra stycket 2 och 3,
9–13 §§, 14 § andra stycket och 15–17 §§, 5 kap. 1–12 §§, 14 § andra
stycket och 15–24 §§, 6 kap., 7 kap. och 9 kap. 1, 3 och 4 §§ årsredovis-
ningslagen. I så fall gäller även 10 kap. 1 § årsredovisningslagen.

Vid tillämpningen av årsredovisningslagen gäller följande.
1. Vad som sägs om aktiebolag och bolag gäller ekonomiska
föreningar.
2. Vad som sägs om moderbolag gäller moderförening.
3. Vad som sägs om bolag som avses i 10 kap. 12 och 13 §§ aktie-

bolagslagen (1975:1385) gäller ekonomiska föreningar som avses i 8 kap.
5 § första och tredje styckena denna lag.

4. Med intresseföretag avses vad som anges i 1 kap. 5 och 6 §§
årsredovisningslagen.

5. Med andelar avses aktier och andra andelar i juridiska personer.
6. Uppskrivning får göras endast för avsättning till uppskrivningsfond.
7. De hänvisningar som finns i 7 kap. årsredovisningslagen till andra

bestämmelser i den lagen skall inte tillämpas på 2 kap. 7 § andra stycket,
4 kap. 7 § och 14 § första stycket samt 5 kap. 14 § första och tredje
styckena.

1 
 Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2 
 Senaste lydelse 1996:1142.
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En förening som upprättar årsredovisning, koncernredovisning eller
delårsrapport i enlighet med första eller andra stycket skall inte tillämpa
bestämmelserna i 1, 2, 4 och 5 §§, 6 § första stycket och andra stycket första
meningen, 7 § första och fjärde styckena, 8 §, 9 § första stycket, andra
stycket 1, 2 och 7, tredje och fjärde styckena samt 11 §, 12 § första stycket
och andra stycket första meningen samt 13 och 14 §§. För en sådan förening
gäller inte heller vad som sägs i 10 § första stycket om koncern-
redovisningens delar.
                      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)


