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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar
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dels

 

 att 6 kap. 7 § samt 9 kap. skall upphöra att gälla, 

 

dels

 

 att 8 kap. 13 §, 11 kap. 12 §, 13 kap. 1 § och 16 kap. 2 § skall ha föl-
jande lydelse.

 

8 kap.

 

13 §
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Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse
till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse
senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall
inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har
överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-
ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag.
Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas en-
ligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange detta och lämna be-
hövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske. 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot el-
ler verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovis-
ningslag eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättelsen. Revisionsbe-
rättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i
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Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.
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Senaste lydelse av
9 kap. 3 § 1992:1449
9 kap. 7 § 1997:914
9 kap. 9 § 1989:843
9 kap. 10 § 1992:1449
9 kap. 12 § 1992:1449
9 kap. 15 § 1998:768
9 kap. 16  § 1996:1142
9 kap. 17 § 1997:457.
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Senaste lydelse 1997:914.
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övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela med-
lemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att för-
eningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), 
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen, 
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalnings-

lagen, eller 
4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§

skattebetalningslagen.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att föreningen inte har

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1–3, skall reviso-
rerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställande
av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvalt-
ningsberättelsen.

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse
beträffande koncernen. Härvid skall första–tredje och sjätte styckena tilläm-
pas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revisor
till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

 

11 kap.

 

12 §
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Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,
som skall läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande.
I fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på förenings-
stämman tillämpas inte 7 kap. 4 § andra stycket 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 §
andra stycket, 5 kap. 18–25 §§, 6 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554)
eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och 6 kap 3 § lagen (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapita-
let anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsats-
kapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa ef-
ter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-
bringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balans-
räkningen eller om för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas
åtgå ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller av-
sättningen, skall vid tillgångs- eller skuld- eller avsättningsposten det beräk-
nade beloppet anges inom linjen.

 

13 kap.

 

1 §
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    Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller
av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han er-
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Senaste lydelse 1997:457.
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Senaste lydelse 1997:457. 



 

3

 

SFS 1999:1094

 

sätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller
någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovis-
ningslag eller genom överträdelse av stadgarna.

 

16 kap.

 

2 §

 

    Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande direk-
tören eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag eller an-
dra författningar att hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering.

Ett föreläggande enligt första stycket får inte meddelas, om underlåtenhe-
ten att göra anmälan medför att föreningsstämmans eller styrelsens beslut
förfaller eller föreningen blir skyldig att träda i likvidation.

Registreringsmyndigheten skall pröva frågan om utdömande av ett vite
som har förelagts enligt första stycket.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De nya föreskrifterna skall
dock tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter
den 31 december 1999. Föreskrifterna i 6 kap. 7 § och 9 kap. samt 16 kap.
2 § i sin äldre lydelse skall fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har
inletts före den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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