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LaurénReidunnTill statsrådet

chefen föraugusti bemyndigade regeringenden 22 1991beslutGenom
kommitté med uppdragtillkallaJustitiedepartementet göraattatt enen

besluta sakkunniga,redovisningslagstiftningen ochöversyn att omav
kommittén.biträdesekreterare och annatexperter,

fr.o.m. 18bemyndigande förordnades denstöd dettaMed av
ordförandejusitierådet Hans-Gunnar Soleruddecember 1991 att vara

förordnades fr.o.m. den 15i kommitténkommittén. Som ledamöteri
riksdags-Kjell Nordström ochriksdagsledamotenf.d.1992mars

entledigades den 16Kjell NordströmStig Rindborg.ledamoten
riksdagsledamoten GunnarförordnadesSamma dagnovember 1992.

i kommittén.Thollander ledamotsom
1992fr.o.m. den 15kommittén förordnadessakkunniga iSom mars

Leif Borin,Bergquist, direktörenChristerbankdirektörendåvarande
Lundvall ochauktoriserade revisorn StenLinders,Göranadvokaten

börschefenapril 1992 Bengtfr.o.m. den 8Linnéa Perttu,direktören
Bokföringsnämnden Görankanslichefen viddåvarandeRydén,

april 1992fr.o.m. den 14Thorell,och professorn PerSchubert
fr.o.m. den 19 augusti 1992ochrevisorn Kersti Plognergodkända

entledigadesBergquistWinberg. Christerredovisningskonsulten Siv
förordnades bankdirektörenoch dag1993den 29fr.o.m. sammamars

Sven-Åke 22entledigades fr.o.m. denSchubertJohansson. Göran
skatterättsnämndsordförandenförordnadesdagapril 1993 och samma

Sandström.Gustaf
1992fr.o.m. den 15kommittén förordnadesiSom experter mars
LarskammarrättsassessornOlle Abrahamsson,hovrättsassessorn

12Thornell, fr.o.m. denlänsskattecliefen AndersochSvensson
ochJohanssonFinansinspektionen Hansutredarna vid1993januari

Bengt-Allan 1993 regerings-septemberoch fr.o.m. den 8Mettinger
entledigadesOlle AbrahamssonIngrid Gavrell.rättssekreteraren

förordnades hovrätts-dagfebruari 1993 och15fr.o.m. den samma
13entledigades fr.o.m. denIngrid GavrellCecilia Bergman.assessorn

Bengtdag förordnades hovrättsassessornoch1993december samma
Söderquist.
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Till sekreterare förordnades fr.0.m. den 15 februari 1992 kammar-
Margit Knutsson och fr.0.m.rättsassessorn den januarill 1993

civilekonomen Eva Nyström.
Kommittén har antagit Redovisningskommittén.namnet

Års-Kommittén avlämnar härmed delbetänkandet och koncern-
redovisning enligt EG-direktiv med förslag till anpassning denav
svenska redovisningslagstiftningen till fjärde,EG:s sjunde och elfte
bolagsdirektiv EG:s redovisningsdirektiv för banker och andrasamt
finansiella institut och för försäkringsföretag.

Stockholm i februari

Hans-Gunnar Solerud

Stig Rindborg Gunnar Thollander

/Margit Knutsson

Eva Nyström
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Sammanfattning

svenskadenEES ochEG,

redovisningslagstiftningen

Schweiz,övriga EFTA-stater,medtillsammansSverige har utom
Europeisktmedlemsstateroch dessavtal med EGträffat ettom

i kraft denAvtalet trädde 1EES.samarbetsområdeekonomiskt
dendelaråtagandebl.a.och innebärjanuari 1994 attett avanpassa

och elftefjärde, sjundetill EG:sredovisningslagstiftningensvenska
banker ochredovisningsdirektiv för bl.a.bolagsdirektiv EG:ssamt

Ändringarna offentligaberör deni lagstiftningenförsäkringsbolag.
andrabanker ochhandelsbolag,aktiebolag, vissairedovisningen

försäkringsbolag.finansiella institut samt
RedovisningskommitténdelbetänkandedettaDel Il presenterarav

för-lagstiftningenden svenskaändringartill desina förslag somav
Delbolagsdirektiven medanelftesjunde ochde fjärde,anleds av

redovis-anpassning till EG:sföljerde frågorbehandlar ensom av
försäk-institutfinansiellaoch andraningsdirektiv för banker samt

ringsbolag.

uppläggningtillämpningsområde ochLagens

revision ochupprättande,behandlarbolagsdirektivetfjärdeDet
sådana han-aktiebolag, delsårsredovisning i delsoffentliggörande av

elleraktiebolagdelägarnaansvarigade obegränsat ärdelsbolag där
in-sjunde direktivetdelägaransvar. Detmed begränsatbolagandra

koncernredovisningenförbestämmelsermotsvarandenehåller av-
lagstift-svensktill gällandeförhållandenämnda bolag. Iseende nu

bestämmelser, fram-flerantaldirektiveninnehåller avsevärtning ett
utsträckningkoncernredovisningen. I över-gäller dettaför allt stor

godmed vadreglerdock direktivensensstämmer varasom anses
många fall endastinnebär ikommitténs förslagredovisningssed och

svensk praxis.kodifiering aven
1975:1385/aktiebolagslagen /föreslår kap.11Kommittén att

följdSomärsrcdovisningslag.ochupphävsABL ersätts enav en ny
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EG-anpassningen föreslås lagen gälla sådana handelsbolagävenav
formellt omfattas EG-direktiven. Lagen föreslås inte blisom av

tillämplig banker eller andra finansiella institut. Inte heller
föreslås den bli tillämplig på försäkringsbolag. Samtliga nämndanu
företag omfattas särskilda redovisningsdirektiv, vidare Del II.av se

Rättvisande bild

följdSom anpassningen till EG:s redovisningsdirektiv införs ien av
svensk lagstiftning begreppet "rättvisande bild". Direktiven uppställer
nämligen övergripande krav på redovisningens utfommingsom att
den skall rättvisande bild företagets ställning och resultat.ge en av
Detta krav överordnat direktivensär och dänned lagens övriga
bestämmelser såtillvida företag skyldigt avvika frånäratt ett att en
bestämmelse dess tillämpning skulle medföra redovisningenattom
inte rättvisande bild företagets ställning och resultat. I ochger en av
med begreppet intagits i EG:s direktiv har det blivitatt delen av
EG-rätten. Detta innebär det inte enbart kan tolkas utifrån brittiskatt
lagstiftning och redovisningspraxis, där begreppet egentligen har sitt
ursprung.

Det har inte gått klarlägga den EG-rättsliganärmare innebördenatt
begreppet. Enligt kommitténs mening torde årsredovisningav en som

med tillämpningupprättas gällande lag och iakttagandemedav av
tillämpliga rekommendationer och uttalanden från auktoritativa or-

såväl nationella internationella, regelgan, som som anses ge en
rättvisande bild företags ställning och resultat.ettav

Koncernföretag

Kommitténs förslag till årsredovisningslag innehåller koncern-en
definition. i sakEn likalydande definition föreslås bli införd i kap.1
ABL. Skälet till kommittén föreslår denna ändring de be-att är att
stämmelser i ABL gäller koncerner och koncernföretag i huvud-som
sak har anknytning till redovisningsfrågor, såsom bestämmelserna om
krav på auktoriserad revisor och utdelningsreglerna. Den föreslagna
definitionen innebär den nyheten i förhållande till gällande rätt att
konsortialavtal kan grund för koncernförhällande.utgöra Vidare
föreslås den nuvarande sekundärregeln upphävs vilketatt bl.a.
innebär kravet på moderbolaget skall ha betydandeatt andel iatt en
resultatet dotterföretagets verksamhet slopas.av
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Intresseföretag

intresseföretag idefinitiondet införsföreslårKommittén att aven
företag harföreliggerintresseföretagsförhållandelagen. Ett ettom

inteföretag,i utgörminst tjugo rösterna ett annatprocent somav
Definitioneninflytande i detta.betydande över-ochdotterföretag, ett

internationell redovisnings-ochgällande svenskmedensstämmer
kommitténintresseföretag föreslårredovisningenpraxis. För attav

årsredo-enskilda företagetsfår användas i detkapitalandelsmetoden
koncernredovisningen.användas imetoden skallmedanvisning

Uppställningsformer

uppställningsformer förmöjlighet införa tväDirektivet öppnar atten
resultaträk-uppställningsformer förfyraoch totaltbalansräkningen

mellanjämförbarhetenonödigtvis begränsasyfte inteningen. I att
föreslåkommittén förharredovisningarföretagsolika att attstannat

räkning införs.för respektiveuppställningsformendast en
uppställningsformen för ba-direktivet hämtadefjärdefrån detDen

från denvalt föreslå avvikerkommitténlansräkningen att nuva-som
så likvidi-/l976:125/ BFLi bokföringslagen sättrande att

tillgångar-realiserbaraomvända, dvs. de lättastdentetsordningen är
aktiv-sistskulderna har placeratsförfallandede förstochna

dagens schemaförpliktelser enligtpassivsidan.respektive De som
avsättningar. Vadi skulder ochskall delasskulderredovisas uppsom

till skuld detavsättning i förhållande ärutmärker attenensom
tid-storlek eller denbeträffande beloppetsosäkerhetföreligger viss

skall infrias.då förpliktelsenpunkt
någon ändring vaduppdelningen innebär intebeskrivnajustDen
skall redovisas påförpliktelser totaltslaggäller vilka settsomav

nämligentillkommit,kapital har två fonderUnderpassivsidan. eget
fondkapitalandelsfond. Förstnämndaöverkursfond och utgörs av

det nomi-erhållits för aktiernaaktieteckningvid utöverbelopp som
iingår enligt gällande ABLSådant beloppnella beloppet. reserv-

varmed aktierbeloppkapitalandelsfonden skallfonden. Till sättas av
kapitalan-redovisas med tillämpningi företageller andelar avsom

skrivsdelsmetoden upp.
kost-föreslår kommittén rörelsensresultaträkningenVad gäller att
inne-inte efter kostnadsslag. Dettafunktion ochfördelas efternader

ingår iinte redovisas för sigavskrivningarbär i sin utanatttur
får,konkurrensskålmotiveratfunktion. Om detrespektive är av

resultaträkningenvissa iförslag,kommitténsenligt poster
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sammanslås för på så förhindra förhållandet mellan före-sättatt att
nettoomsättning och bruttoresultatet, dvs. skillnaden mellantagets

nettoomsättningen och kostnaden för sålda redovisas öppet.varor,
möjlighet tillDenna sammanslagning föreslås inte gälla företag som

sådan storlek de måste ha auktoriserad revisor.är Något kravattav
myndighets tillstånd för sammanslagningen föreslåsgöra inte.att

nuvarande dispensmöjlighetenDen från kravet på redovisningöppen
bruttoomsättningssumman föreslås bli upphävd för de bolagav som

omfattas kommitténs förslag.av
Både i balansräkningen och i resultaträkningen får poster som

föregås arabiska siffror sammanslås oväsentligaärposternaav om
med hänsyn till kravet rättvisande bild eller sammanslag-om en
ning främjar överskådligheten. I det fallet måste desenare samman-
slagna specificeras i Om denna sistnämnda möjlighetposterna not.
utnyttjas innebär det balansräkningen endast innehåller huvud-att

markerade med bokstäver och med siffrorromerska medanposterna
huvuddelen informationen förläggs till notapparaten.av

Ändring redovisningsprinciperav

Kommittén föreslår i det fall företag ändrar redovisnings-att ett
princip skall föregående års siffror räknas så de blir jämför-attom
bara med det aktuella årets siffror. Kravet på sådan omräkning välär
i linje med den internationella utvecklingen på detta område. Det har
tidigare framstått tveksamt sådan omräkning, i falldetsom om en
den resulterar i tillgång åsätts högre värde i föregåendeänatt etten
års balansräkning, förenlig med det generellaär uppskrivningsförbud

gäller enligt BFL. Kommitténs förslag till uppskrivningsreglersom
därförhar den utformningen sådana värdehöjningargetts äratt som

följd ändrad redovisningsprincip inte omfattas uppskriv-en av en av
ningsreglerna. Förslaget har falla inom för EG:s fjärdeansetts ramen
bolagsdirektiv.

Latent skatt

Enligt kommitténs mening skulle det bäst förenligt med kravetvara
på rättvisande bild och med EG-direktivens systematik redovis-om
ningen inte påverkad skattemässiga överväganden. Sådanavar av
avskrivningar och avsättningar uteslutande skatteskälgörssom av
borde därför inte redovisas i balans- och resultaträkningarna utan
företas företagensi deklarationer. Utifrån allmänna redovisningssyn-
punkter skulle det således fördel med obeskatta-systemetvara en om
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bokslutsdispositioner kunde avskaffas ochde och ersättasreserver av
förslag från kommitténs sidaredovisning latent skatt. Ett aven av

erforderliga ändringarinnebörd förutsätter emellertid dedenna att av
följden hinner utredasskattelagstiftningen eventuellt blir häravsom

står till förfogande för den aktuella EG-under den tid som nu
enligt vad kommittén inhämtat, siganpassningen. Eftersom detta, ter

orealistiskt avstår kommittén från i detta skede utrednings-att av
fråga.arbetet lämna något förslag i denna

Värderingsregler

fjärde bolagsdirektivets värderingsregler skiljer sig inte iDet nänm-
från motsvarande svenska regler. förändringarvärd mån De som

direktivet det inte blir tillåtetföreslås i enlighet med med-är att att
tillgångarna och det införs krav på före-undervärdera attvetet att

nedskrivningar avseende anläggningstillgångar måste återföras,tagna
Sådan återföring skall skålen för nedskriv-s.k. reversering. ske om

bortfaller.ningen
fjärdeBestämmelsen i 14 § stycket BFL uppskrivningom av om-

föreslåssättningstillgångar bli upphävd.
avskrivningstiderVad gäller kommittén huvudregeln,attanser oav-

tillgångenstillgångsslag, bör ekonomiska livslängd. im-Försett vara
anläggningstillgångarmateriella föreslås presumtionsregel in-en som

livslängdenekonomiska uppgå till högst fem årnebär denatt antas
rimliglängre tid med grad säkerhet kan fastställas. Någoninte avom

angiven i år,tidsgräns, antal inom vilken immateriellayttersta an-
läggningstillgångar skall avskrivna föreslås inte.vara

gäller möjligheten skriva vissaVad anläggningstill-att typerupp av
föreslår kommittén denna möjlighet förgångar bibehålls aktie-att

bolagen upphävs för handelsbolagen. Skälen härför delsär attmen
kvitta uppskrivningden nuvarande möjligheten direktatt moten en

nedskrivning föreslås bli upphävd eftersom den förefaller i stridvara
med direktivet, dels uppskrivningsbeloppet måste användasatt
antingen till höja aktiekapitalet eller till avsättning tillatt en upp-
skrivningsfond skall bundet kapital. Eftersom det saknasutgörasom

förefaller fjärderegler bundet kapital i handelsbolag det direkti-om
tillåta sådanainte för bolag skapa uppskriv-vet utrymme att attge

ningsfonder.
På föreslås beträffande nedskrivningar skallsättsamma som upp-

skrivningar återföras de skäl föranleddereverseras om som upp-
bestämmelse iskrivningen inte längre föreligger. Gällande BFL att
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uppskrivning fastighet endast får till taxeringsvärdetgörasav upp
föreslås bli upphävd.

Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande lånav
föreslås inte kunna redovisas direktkostnad skall perio-utansom en
diseras tiden till dess skulden förfaller till betalning.över

Avtal avgångsvederlagom m.m.

Kommittén har särskild uppgift haft detövervägaattsom en om
finns behov särskilda redovisningsregler avseende pensionsersätt-av

avgångsvederlagningar, avtal och liknande förmåner till styrelse-om
ledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattnings-

Vad olikahavare. gäller ekonomiska förpliktelsertyper ettav som
företag ingår till förmån för nämnda framhåller kom-nyss personer
mittén redovisningen sådana förpliktelser självfallet skall följaatt av
de allmänna reglerna för redovisningen skulder och avsättningar.av

föreslår kommittén, beträffande bolagDärutöver omfattassom av
förevarande utredningsarbetet, det i skall framgåetapp att notav om
belopp skuldförts eller för vilket avsättning gjorts för-som avser
pliktelser avseende pensioner eller liknande förmåner till styrelse och
verkställande direktör eller till tidigare tillhört dessapersoner som
kategorier.

Tilläggsupplysningar

Enligt direktivens årsredovisningenssystematik för och koncernredo-
visningens skall sådanupprättande information på naturligtettsom

hör med den siffermässiga informationen i balans- ochsätt samman
resultaträkningarna lämnas i till dessa förvaltnings-medannoter
berättelsen för sådan information saknar dyliktreserveras som sam-
band. följd detta blirEn del den information enligtattav en av som

redovisningspraxisgällande lag och lämnas i förvaltningsberättelsen
i stället skall lämnas i gäller vissaDetta uppgifternot. t.ex. om
personalen, löner och ersättningar, uppgift moderbolagom namn

uppgifter koncerninterna köp och försäljningar.samt om

Koncernredovisning

Enligt svensk samtliga aktiebolag moderbolag skyldigarätt är ärsom
koncernredovisning. l och med anpassningen till EG:supprättaatt

direktivsjunde kommer sådana moderbolag själva dotterbolagärsom
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minoritet del-skyldighet inte vissundantas från dennaatt en avom
Undantaget gällerkoncernredovisningkräver upprättas.ägarna att

moderbolaget börsnoterat.inte heller ärom
huvudregel redo-koncernredovisningen dotterföretagskallI som

enligt kapitalandels-och intresseföretagenligt förvärvsmetodenvisas
får redovisas enligt förvärvs-dotterföretag intemetoden. Sådana som

förhållande till övrigaskälet de bedriver imetoden det att enav
för-verksamhet, skall enligt kommitténskoncernföretag avvikande

tillämpning kapitalandelsmetoden.redovisas medslag av
konsolide-intresseföretag får undantas frånSåväl dotterföretag som

enligt anskaffningskostnadsmetodenoch i stället redovisasring om
betydelse med hänsyn till kravet på rättvisanderingaföretaget är av

varaktiga hinder i väsentlig grad begränsarbetydande ochbild, om
sitt inflytande, nöd-företagets möjligheterdet ägande utövaatt om

koncernredovisningen inte kaninformation förvändig upprättaatt
eller inom rimlig tid eller aktiernaoskälig kostnaderhållas utan om

tillfälligt enbart för säljas vidare.eller andelarna innehas att
poolingmetoden borde införasKommittén har även övervägt om

lagförslaget. Eftersom redovis-uttryckligt alternativ i godettsom
praxis förefaller mycketoch internationell ställaningssed strängaatt

tillmetod skall få tillämpas, kommer metodenkrav för dennaatt
enstaka fall. På grund kommitténanvändning i endast härav attanser

metoden ireglera lagen.det saknas skäl att
föreslår kommittén dets.k. jointredovisningenFör ventures attav

klyvningsmetoden.tillåtet tillämpablir att
skall huvudregel med tillämp-Koncernredovisningen upprättassom

redovisningsprinciper används i moderbolagetsning samma somav
principerdet föreligger särskilda skäl får andraårsredovisning. Om

möjliggörs koncernredovisningen idock användas. Härigenom att
årsredovisningen påverkas skattemässigamindre utsträckning än av

i för sig inte lyckligöverväganden. Kommittén det och vara enanser
respektive koncern-olika principer tillämpas bolags-lösning att

koppling enligt gällandebakgrund bl.a. den starkanivå. Mot somav
mellan redovisning och beskatt-svensk skattelagstiftning föreligger

enda praktiskt möjliga för till-förefaller den emellertid denning vara
fället.

Filialer

handlingar uppgifterbolagsdirektivet föreskrivs vilka ochelfteI det
offentliggöras. direktivet intefilialer skall Avenrörande äromsom

föreskriver regler förredovisningsdirektiv i den meningen detattett
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ñlials redovisning framgår det motsatsvis dess bestämmelser atten av
medlemsstat inte får kräva det offentliggörsochupprättasatten

årsredovisning i filial den tillhör bolag hemmahörandeetten om
inom EES. Direktivet har föranlett förslag till ändringar i lagen
1992:160 utländska filialer förordningenoch 1992:308om m.m.

utländska filialerom m.m.
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Summary

legislationaccountingSwedishEEA andEC,

ofmembers EFTA,with the othertogetherSweden has, except
and its memberwith the ECentered intoSwitzerland, agreementan

TheEconomic EEA.Areaabout European agreement camestates a
adaptcommitmentand includes1994force Januaryinto 1 toaon

seventh andfourth,legislation theSwedish accountingof the toparts
directives foraccountingdirectives and the ECeleventh EC company

incompanies. The changesinsurancebanks andcompanies such as
of companiesannuallegislation relate thethe accountsstatutoryto

financialotherpartnerships, banks andcertainshares,limited by
companies.and insuranceinstitutions

first theCommittee’sAccountingof the LawIIn Part report,
the Swedishfor amendmentsproposalsitsCommittee topresents

ECseventh and eleventhfourth,caused by thelegislation company
thecaused by the adjustmentwith issuesdealsdirectives. Part to

institutions andfinancialof banks and otherindirectivesEC respect
companies.insurance

of the ActApplication and structure

publicationaudit andpreparation,directive deals with thefourthThe
certainlimited by shares andcompaniesofannualof the accounts

the only thosepartnerships covered by ActThepartnerships. are
companies limited byunlimited liabilitywiththewhere partners are

seventhliability. Thelimitedcompanies withothershares partneror
inconsolidatedcorresponding rulescontainsdirective the accountson

directive containscompanies. Thismentionedthe above a
compared withregulationsnumber ofsubstantially larger currentas
consolidatedregardslegislation, especiallySwedish accounts.as

regardedwith what todaycomplytheyHowever great extentto a
proposal by theThus theaccounting principles.acceptedgenerallyas
principles.Swedishcodification of thesemerelyCommittee a

CompaniesSwedishof thethat Chapter 11CommitteThe suggests
and replaced byabolished/ 1975:1385/AktiebolagslagenAct a
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Årsredovisningslagen.Accounting Act As result of thenew a
adaptation the EC directives, the Act proposed alsoto theto cover
partnerships formally covered by the EC directives. The Act will not
be applicable credit institutions, brokers and dealers in securities.to
Neither proposed be applicable insurance companies. Theseto to
companies covered by special accounting directives alsosee Partare
II.

fairTrue and view

The of and fair view introduced into Swedishconcept true
accounting legislation through the adaptation the directives,ECto
since they require that the show and fair viewaccounts must truea
of the company’s financial position and results. This requirement
superior the other provisions in the Act in farso as companya
forced depart from provision the application thereofto woulda

that the would give and fair view of theaccounts not truemean a
financialcompany’s position and results. Since this has beenconcept

included in the EC directives, has become of the ECpart
legislation. This that be interpreted only from thecannotmeans
point of view of British legislation accounting practices, whereor
originates from.

has been possible define the precise meaning of thenot to
in of EC law. According the Committee,concept annualterms to

inprepared accordance with existing law and taking intoaccounts
applicable recommendations and fromaccount statements

authoritative bodies, both national and international, should in most
give and fair view of company’s financial position andtruecases a a

results.

Group companies

The Accounting Act, proposed by the Committee, containsas a
definition of Essentially the definition proposeda group. tosame
be included in Chapter of1 the Swedish Companies Act. The reason
for this proposed change that the rules laid down in the Swedish
Companies Act with companies mainlytorespect group concern
accounting issues, such the regulations concerning theas
requirements for companies appoint authorised publicto an

and also the regulations concerning distribution ofaccountant
dividends. As compared with the existing law, the proposed
definition includes the criterion that consortium agreementnew a can
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secondaryAlso, therelationship.basis oftheform currentgroupa
theconsiderable share inhavetherule that mustparent acompany

abolished.proposed besubsidiary’s businessof theresults to

companiesAssociated

associated companies bedefinition ofthatCommitteeThe suggests a
associated companiesregardedCompaniesincluded in the Act. asare

of of the othertheholds least 20 cent votesat percompanyone
significant influencesubsidiary, and haswhich not aacompany,

complies withThis definitionotherthe currentcompany.over
accounting forpractice. WhenaccountinginternationalSwedish and

methodthat the equityCommitteecompanies, theassociated proposes
usedentity but beof eachthe annualused inbe mustaccountsmay

consolidatedin the accounts.

Layouts

for theintroduce layoutspossibilitydirectiveThe twotoopens a
orderprofit and loss Infour for theandbalance sheet toaccount.
differentofthe annualcomparability betweentheincrease accounts

only layoutdecidedCommittee hasthecompanies, to propose one
respectively.profit and lossand thebalance sheetfor the account

directive byfrom the fourthsheets chosenfor balancelayoutThe
shown in thefrom thediffersCommitteethe currentcurrent one as

in muchBokforingslagen 1976:125//Bookkeeping ActSwedish as
easilyreversed, i.e. theliquidity has beenorder ofthe mostas

date havewith the earliest duethe liabilitiesandrealisable assets
theFurthermore,of the balance sheet.the bottomplacedbeen at

disclosedliabilities that todaytheimplies thatproposal are as
provisionProvisions.Creditors and Ashall be shownCreditors as

certaintherecharacterised by thatwith creditorcompared aaas
of the liability.and/or the due dateregarding theuncertainty amount

ofin the kindimply changementioned doessplit justThis not a
balance sheet. Twoaccounted for in thebeobligations that must

Equity methodpremium andSharenamely the accountreserves,
consistsEquity. The formeradded underhave been reservereserve,

shares, todayissuingpremiumreceivedof amounts on newas
CompaniesSwedishaccording theLegalincluded in the toreserve

for incompanies accountedparticipations insharesWhenAct. or
revalued, thesemethodwith the equityaccordance amounts mustare

methodtransferred the Equitybe to reserve.
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regardsAs the profit and loss the Committeeto account, proposes
split of by of function and of This incosts type not type cost.a turn

that depreciation disclosed separately in the profit andnotmeans
loss today, but included in each function. Ifaccounts, ofas reasons
competition exist, the Committee permit the combinationtoproposes
of certain items in the profit and loss in orderaccount to prevent
disclosure of the relation between companys andnet turnovera

profit, i.e. the difference between Net and Cost ofturnovergross
goods sold. This possibility proposed for companies obligednot to
appoint authorised public There suggestion ofaccountant.an no a
requirement of formal approval by authority. Thus the currentan
possibility of exemption from the requirement always disclose Netto

proposed be abolished for the companiesturnover covered byto
the Committee’s proposal.

Items marked with Arabic numerals in the balance sheet and the
profit and loss be combined the items immaterialaccount may are
with the demand for and fair view thisrespect to truea or
combination improves clarity. In the latter the combined itemscase

be specified in the thisIn themust balancenote to accounts.a case
sheet will only contain the main items marked with letters and
Roman numerals while the of the information will be ingreater part
the thenotes to accounts.

Change in accounting principles

The Committee that in those whereproposes cases a company
changes its accounting principles, the prior-year figures bemust
adjusted make them comparable with the figures for theto current

The demand for such adjustment well in line withyear. an
international development in this has previously beenarea. seen as
doubtful such adjustment, when results in being valuedassets at

higher value than in the previous year’s balance sheet, ina
accordance with the general ban upward revaluation of currenton

according the Swedish Bookkeeping Act. Theassets proposal ofto
the Committee has therefore been worded in such thata way
increases in value resulting from change in accounting principlesa

covered by the revaluation rules. The proposalnot consideredare
be within the of fourththe EC directive.to scope
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Deferred tax

According the Committee would be consistent with theto most
requirement for and fair view and also with the ofstructuretruea
the directives the unaffected byEC accounts taxwere

Depreciation charged and provisions forconsiderations. made purely
should therefore be accounted for in the balancetax notpurposes

profit loss but insheet and and only company’saccount, taxa
would, from general accounting point of view, bereturns. a an

advantage the with untaxed and appropriationssystem toreserves
would be abolished and replaced by accounting forsuch reserves

thisdeferred proposal of kind from the Committee wouldAtax.
of legislationthat the changes the possiblytaxnecessarypresume

caused thereof, will be given enough time be investigated duringto
available for adaptation ofthe period the EC regulations.current
according information given the Committee,Since this, theto to

unrealistic, the Committee has decided refrain from givingtoseems
thisproposal in matter.a

Valuation rules

in the fourth directive materially differentThe valuation rules notare
corresponding Swedish rules. The changes proposedfrom the

according the directive that will be allowedto not toare
deliberately understate the and that write—downs fixedassets assetson

reversed the for the write—downs longer apply.bemust reasons no
Furthermore, 14 paragraph four of the Swedish Bookkeeping

ofregarding upward revaluation proposed beAct current assets to
regards depreciation periods Committee’s viewabolished. As the

usefulthat the main rule should be the economic life of the asset,
irrespective of of intangibles useful economic life ofFortype asset. a

longer period determined withfive presumed, becannotyears a
reasonable degree of likelyhood. useful economicNo maximuma

life, given in number of proposed for intangible assets.years,
for the possibility of upward revaluation of certain ofAs types

fixed the Committee this possibility shouldthat beassets, proposes
retained for limited liability companies for partnerships. Thebut not

for this offsetpartly that the possibilitycurrent toreasons are
revaluations and write-downs proposed be abolished sinceto

be in conflict with the directive, partly that theandtoappears
of revaluation be used either increase the sharemustamount to

capital be allocated revaluation non-distributabletoor a reserve as
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forequity. Since there rules how deal withtoare no non-
ofdistributable equity in partnerships, the the fourth directivescope

does allow such companies revaluationnot to to createappear
reserves.

with write-downs, revaluationsthe beIn mustsame way as
reversed the for the revaluation longer exist. Thereasons no

rule in Swedish Bookkeeping that revaluationthe Act ofpresent a a
value‘only be made its taxproperty to assessmentmay up

proposed be abolished.to
Capital discounts and direct issue for the taking of long—termcosts

according the proposal made by the Committee, beloans must, to
capitalised and charged the profit and loss accrualto account on an
basis the time until the liability due for payment.over

Agreements payments etc.on severance

Committee had, special task, considerThe has theretoas a any
need for special accounting rules for pensions, agreements on

and similar benefits directors, managingtopaymentsseverance
executives. differentdirectors and other When ofto typescomes

forfinancial obligations assumed by the benefit of thecompanya
above mentioned of people, the Committee would likecategory to

accounting this kind of financial commitmentsthat forstress must
forfollow the generally accepted accounting rules creditors and

provisions. addition, the Committee forIn companiesproposes,
covered by this of the Committee’s work, that thestage tonotea

shall disclose the entered in the balance sheet foraccounts amounts
pensions and similar benefits directors and former directors.to

Additional information

directives’According the method for the preparation of the annualto
and the consolidated information naturallyaccounts accounts,

connected with the numerical information in the balance sheet and
the profit and loss shall be disclosed in the theaccount notes to

while directors’the reserved for information thataccounts, report
have this connection. effect ofdoes An this that of thenot some

‘Every five valuetaxable assessed by the authorites fortento years a
in Sweden form basis fortheproperty property tax.to notevery a

market value.
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information which according existing law and accounting practiceto
given in the directors’ will in the future be disclosed in thereport

the This includes certain informationnotes to accounts. on
employees, salaries, and remunerations, the of thewages name

and information regarding intra—group purchases andparent company
sales.

Consolidated accounts

According Swedish law, all limited liability companies, whichto are
companies, obliged consolidated Asparent to accounts.are prepare a

of the adaptation of the seventh directive, parentconsequence
companies, which also subsidiaries, shall be exempted from theare
obligation consolidated unless certain minorityto accounts,prepare a
of the shareholders demand that consolidated should beaccounts
prepared. This exemption does apply thenot parent company a
listed company.

consolidatedIn subsidiaries shall, the main rule, beaccounts, as
accounted for according the acquisition accounting method andto
associated companies according the equity method. Subsidiariesto
that be accounted for according the acquisitionmust not to
accounting method because their operations materially differentare
from the operations of the other companies, accordingmust,group

the Committee, be accounted for by the equity method.to
Both subsidiaries and associated companies be excluded frommay

the consolidation and instead be accounted for historical theat cost
immaterial with regard the demand for and fairto truecompany a

view, long—term restrictions hinder the possibilities of thesevere
owning exercise its influence, informationtocompany necessary
for the preparation of the consolidated be obtainedaccounts cannot
without disproportionate within reasonable time theexpense or a or
shares participations held only temporarily and for resale.or are

The Committee has also considered the accountingmerger
method should be introduced clear alternative in the proposedas a

SinceAct. the conditions for ofthe this method, according touse
what be generally accepted accounting principles in Swedentoseems
and according international accounting practice, strict, theto are very
method rarely used. The Committee therefore of thevery
opinion that there for regulation of this method in theno reasons
Act.

The Committee that should be permitted forto accountproposes
joint according the proportional method.ventures to
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Consolidated shall, main rule, be prepared using theaccounts as a
inaccounting principles used the parent companyas aresame

specialOther principles be used thereaccounts. are reasonsmay
consolidated will be lessfor doing In this accountswayso.

considerations than normally the withinfluenced by tax case
however, favourThe Committee doesarmual accounts. not, a

different accounting princples usedsolution where are on company
the practical optionlevel respectively but this onlylevel and group

in view of the link that exists betweenavailable the strongat moment
taxation under Swedish law.accounting and

Branches

informationeleventh directive prescribes the documents andThe
public. directiveregarding branches that be made Even themust

accounting directive in the that rules forsets outnot sense aan
accounting, clear that member requirebranch’s state cannota

of forpreparation and publication annual branch,the accounts a
directivesituated within the EC. The hasbelongs to a company

for amendments the foreignproposalscaused to act onsome
and the decree foreign branches 1992:308.branches 1992: 160 on
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Författningsförslag

Förslag till

Arsredovisningslag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

§1
lag tillämpligDenna aktiebolag.är

också tillämpligLagen på kommanditbolagär och andra handels-
bolag samtliga obegränsat ansvariga delägare ärom

aktiebolag,-
utländska företag i avsnitt i bilaga,1 ellersom avses-

företagutländska inte lyder under lagstiftningen i någon statsom-
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet harmen som en
rättslig form jämförbar med aktiebolagetär eller de företagsom som

i avsnitt i bilagan.1avses
I fall i andra stycketän lagen tillämplig påärannat som avses

kommanditbolag och andra handelsbolag samtliga obegränsatom
ansvariga delägare är

sådana bolag eller utländska företag i första och andrasom avses-
styckena, eller

företagutländska i avsnitt 2 i bilaga samtligasom avses om-
obegränsat ansvariga delägare sådana bolag eller utländska företagär

i första och andra styckena.som avses
I fall i andra och tredje styckenaän lagenannat ärsom avses

tillämplig kommanditbolag och andra handelsbolag bolagetom
ingår i koncern där moderbolaget sådant bolag iären som avses
första-tredje styckena.

Lagen inte tillämplig på bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag,är
kreditaktiebolag, ñnansbolag, värdepappersbolag eller försäkringsak-
tiebolag.

2 §
Vid tillämpningen denna lag med andelar i företag ävenettav avses
aktier i aktiebolag.ett
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3 §
bolagOm ett

för samtliga andelar ihälfteninnehar rösternaän enmer av
utländsk juridisksvensk eller person,

juridisk och grund avtal med andraandelar i2. äger en person av
samtligaförfogar hälften föri dennadelägare rösternaöver än avmer

andelar,
juridisk har ellerandelar i och rätt avsättaäger att utsepersonen

motsvarandei styrelse ellerhälften ledamöterna dessän avmer
ellerledningsorgan,

juridiski på grund avtal medfall 34. i änannat ensom avses av
bolagsavtal därmedföreskrift bolagsordning, elleri dessellerperson

bestämmandejämförbara stadgar har utövarätt ensamt ettatt
denna,inflytande över

dotterföretag.juridiskamoderbolag och denbolagetär personen
moderbolag och eller fleraellerdotterföretag,Om ettett ett

tillsammanseller flera dotterföretagdotterföretag tillsammans,
samtliga andelar ihälften förinnehar än rösterna enavmer

juridisk person,
avtal med andrajuridisk och grundandelar i2. äger avpersonen

för samtligahälfteni förfogardelägare denna rösternaöver än avmer
andelar, eller

och har ellerandelar i juridisk rätt avsättaäger att utseen person
motsvarandei styrelse ellerhälften ledamöterna dessän avmer

ledningsorgan,
till moderbolaget.juridisk dotterföretagsådanär även personen

dotterföretag tillsammans koncern.Moderbolag och utgör en
i koncern.koncernföretag i denna lag företagMed sammaavses

4 §
utländsk juridiskandelar i svensk ellerbolagOm ägerett person,en

denbetydande inflytandedotterföretag, ochinte överutövarär ettsom
intresseföretag tilljuridiskadenjuridiska är personenpersonen

bolaget.
minstbetydande inflytande det inneharbolagEtt utöva ettantas om

i juridiskaför samtliga andelar dentjugo rösternaprocent perso-av
nen.

moderbolag och eller fleradotterföretag, ellerOm ettettett
innehardotterföretag tillsammanseller fleradotterföretag tillsammans,

andelar i juridiskför samtligatjugominst rösternaprocent enav
denbetydande inflytandemoderbolaget överutöva ettantasperson

juridiska personen.
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5 §
Vid tillämpningen 3 § första stycket 1-3 och andra stycket 4 §av samt
skall sådana rättigheter tillkommer någon handlar i egetsom som

för fysisk eller juridisk räkningnanm men en annan persons anses
tillkomma den Vid bestämmandet antalet irösterpersonen. ettav
dotterföretag eller intresseföretag skall inte beaktas de andelar i
dotterföretaget eller intresseföretaget innehas företaget självtsom av
eller dess dotterföretag. Samma gäller andelar innehas denav som av

handlar i för dotterföretagets eller intresseföre-egetsom namn men
eller för dess dotterföretags räkning.tagets

Årsredovisning2 kap.

l §
Utöver årsbokslut enligt ll § bokföringslagen 1976:125 skall för

Årsredovisningenvarje räkenskapsår årsredovisning.upprättas består
balansräkning, resultaträkning, förvaltningsberättelse och, inoter,av

bolag enligt 10 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagensom
1975: 1385 eller 4 kap. första3 § stycket lagen 1980:1103 års-om
redovisning i vissa företag skyldigt haär auktoriseradattm.m.
revisor, Finansieringsanalys. De uppräknade handlingarna utgör en
helhet.

I aktiebolag skall årsredovisningen skrivas under samtligaav
styrelseledamöter och verkställande direktören. Har avvikandeav en
mening beträffande årsredovisningen antecknats till styrelsens
protokoll, skall den avvikande meningen fogas till årsredovisningen.

I handelsbolag skall årsredovisningen skrivas under samtliga obe-av
ansvariga delägare. sådangränsat Har delägare avvikande meningen

beträffande årsredovisningen skall denna fogas till årsredovisningen.
Årsredovisningen skall innehålla uppgift dagen för underskriften.om

2 §
Balansråkningen, resultaträkningen och skall påupprättasnoterna ett
överskådligt och rättvisandesätt bild bolagets ställning ochge en av
resultat.

När tillämpningen bestämmelserna i denna lag inte tillräckligärav
för uppfylla kravet i första stycket rättvisandeatt bild skall
ytterligare upplysningar lämnas.

tillämpningenOm bestämmelserna i denna lag i särskilt fall ärettav
oförenlig med kravet i första stycket på rättvisande bild skall avsteg

från bestämmelserna.göras Varje sådant skall anmärkas iavsteg not
med upplysning skälen för och dess effekt på bolagetsavstegetom
ställning och resultat.
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3 §
balansräkningen, resultaträkningen ochupprättandetVid noternaav

följande iakttas:skall
verksamhet.förutsätts fortsätta sinBolaget

och, ivärderingen de olikaprinciper för2. Samma posternaav
frånkonsekvent tillämpasskallförekommande fall, delposterna ett

räkenskapsår till annat.ett
förekommande fall,och, ide olikaVärderingen posternaav

rimlig försiktighet vilketiakttagandeskall meddelposterna göras av
särskilt innebär att

intäkter får med,räkenskapsåret realiseradeunderendast tasa.
möjliga förluster ochförutsebara ochmåste till allab. hänsyn tas

räkenskapsåret ellerhänförliga tillförpliktelserekonomiska ärsom
förpliktelser blirförluster ellerräkenskapsår, dessatidigare även om
upprättandetutgång föreräkenskapsåretsförst efterkända avmen

ochårsredovisningen,
resultatet förvärdenedgångartillmåstehänsyn oavsetttas omc.

förlust.vinst ellerräkenskapsåret är enen
till räkenskapsåret skallhänförligakostnaderIntäkter och4. ärsom

betalningen.tidpunkten förmed oavsetttas
och, ibalansräkningensolika beståndsdelar5. De postersom

för sig.består skall värderasfall, delposterförekommande varav,
räkenskapsår skallförbalansräkningeningående stämmaDen ett

föregåendeför detutgående balansräkningenmed den närmastöverens
räkenskapsåret.

i förstavad föreskrivsavvikelse frånundantagsfall får görasI som
för avvikelsen ochupplysning skälenfall skallstycket. sådantI om

i falloch resultat lämnas Ipå bolagets ställningeffektdess not. som
i andra stycket.vad föreskrivs 6 §stycket gälleri första 2 somavses

4 §
Beloppeni svenska kronor.beloppenårsredovisningen skallI anges

fall skall upplysningsådanti valuta. Ifår dessutom omanges annan
iomräkningskursen lämnas not.

och resultaträkningbalansräkningbestämmelser förGemensamma

§5
ochenligt i 9resultaträkningen skallochBalansräkningen upprättas

frågaavvikelser imed deuppställningsformerangivna10 §§ om
rörelsens ochbetingasarabiska siffrorföregångna artposter som avav

omfattning.
för sigskallangivnaiuppställningsformernaDe tasposterna upp var
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i angiven ordningsföljd. får tillkomma såvitt deras innehållNya poster
inte de i uppställningsformerna angivnatäcks Genomposterna.av en

detaljerad underindelning får delposterposternamera av anges,
förutsatt uppställningsformerna i följs.övrigt En delpost skallatt anges

förekomstdess eller storlek betydelse med hänsyn till kravetärom av
i första stycket rättvisande bild.2 § Kompletterande poster ges
beteckningar tydligt ingår ivad posten.som anger som

föregåsPoster i balansräkningen och resultaträkningen som av
fårarabiska siffror sammanslås de har värde med hänsynettom som,

i första styckettill kravet 2 § rättvisande bild, ringa betydelseär av
eller sammanslagningen främjar överskådligheten. detIom senare
fallet skall och, i förekommande fall, delposterna iposterna not.anges

Uppställningen balansräkningen resultaträkningen fåroch ändrasav
mellan räkenskapsåren endast det föreligger särskilda skäl. Omom

förändring gjorts skall skälen denna i not.anges

6 §
skall för iI årsredovisningen varje balansräkningen och resultat-post

i sådana iräkningen och 5 § tredje stycketnoter som avses anges
beloppet motsvarande för det föregående räkenskaps-närmastpostav
året.

bolaget ändrat principer för värderingen tillgångar,Om av av-
sättningar eller skulder eller ändrat klassificeringen ellerposterna,av

beståndsdelar, i balansräkningen eller resultaträkningendess skall, om
särskilda hinder inte beloppen för det föregåendemöter, närmast
räkenskapsåret räknas Redogörelse för innebörden skälenochom. av
för ändringen skall lämnas i Sådan redogörelse skall lämnasävennot.

förekommitdet ändring beträffande balansräkningen ellerannanom
påverkarresultaträkningen väsentligt jämförbarheten mellan åren.som

7 §
Kvittning får inte ske mellan tillgångar och avsättningar eller skulder
i balansräkningen eller mellan intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen.

8 §
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa bolagets samtliga
tillgångar, kapital vid räkenskaps-avsättningar och skulder samt eget
årets utgång balansdagen. Ställda och ansvarsförbindelserpanter
skall inom linjen.tas upp

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa bolagets samtliga
kostnader under räkenskapsåret.intäkter och
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Uppställningsfornz för balansräkning

9§
TILLGÅNGAR

inbetalt kapitalA. Tecknat

AnläggningstillgångarB.

Immateriella anläggningstillgångar
utgifter för forsknings- och utvecklingsarbetenBalanserade och

liknande
Koncessioner, licenser, varumärken liknandepatent, samt
rättigheter tillgångaroch

och liknande rättigheterHyresrätter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

anläggningstillgångarMateriellaII.
Byggnader och mark

tekniska anläggningarMaskiner och
verktyg och installationerInventarier,

nyanläggningar4. Pågående
materiella anläggningstillgångarFörskott avseende

Finansiella anläggningstillgångarIII.
Aktier/andelar i koncernföretag

koncernföretagFordringar hos
Aktier/andelar i intresseföretag

intresseföretagFordringar hos
långfristigaAndra värdepappersinnehav
långfristiga fordringarAndra

C. Omsättningstillgångar

Varulager
förnödenheterRåvaror och

under tillverkning2. Varor
Färdiga och handelsvarorvaror

FordringarII.
till leverantörer för och tjänsterFörskott varor

Kundfordringar2.
Fordringar hos koncernföretag

intresseföretag4. Fordringar hos
tillLån till aktieägare och delägare samt medpersoner som,
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motsvarande tillämpning 12 kap. 7 § första och sjätteav
styckena aktiebolagslagen /1975:1385/, är att anse som
närstående till dessa
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och7. upplupna intäkter

Kortfristiga placeringarIII.
Aktier/andelar i koncernföretag
Aktier/andelar i intresseföretag
Egna aktier
Övriga kortfristiga placeringar4.

IV. Kassa och bank

AVSÄTTNINGAREGET OCHKAPITAL, SKULDER

kapitalA. Eget

Aktiebolag:

Aktiekapital

ÖverkursfondII.

UppskrivningsfondIII.

Andra fonderIV.
Reservfond
Kapitalandelsfond2.
Övrigt

Balanserad vinst eller förlustV.

ÅretsVI. resultat

Handelsbolag:

vid räkenskapsåretsEget kapital början

Insättningar eller under âretII. uttag

Årets resultatIII.

räkenskapsåretsIV. kapital vid slutEget

B. Obeskattade reserver

AvsättningarC.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
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skatterAvsättningar för2.
avsättningarOvriga

SkulderD.

Obligationslån
till kreditinstitutSkulder2.

avdrags-redovisasfrån kunder fårFörskott öppetb även som
Varulagerunderpost

Leverantörsskulder4
Växelskulder5

till koncernföretagSkulder
intresseföretagSkulder till7.

Skatteskulder8
Övriga skulder9

.
förutbetalda intäkterkostnader ochO. Upplupna1

STÄLLDA PANTER M.M.

andraföretagsinteckningar ochi fast egendom,Inteckningar
för sigvarje slaginteckningar,

säkerheter, varjedärmed jämförligaAndra ställda och2. panter
belastade tillgångarnas värdemed angivande deför sig,slag av

balansräkningenenligt

SVARSFÖRBINDELSERAN

Diskonterade växlar
och övriga ansvarsförbindelserBorgensförbindelser2.

upptagits avsättningarnaPensionsförpliktelser blandsom
förmögenhettäckning i pensionsstiftelsesoch inte har

för resultaträkningUppställningsform

10 §
Nettoomsättning1

för såldaKostnad2 varor
Bruttoresultat3
Försäljningskostnader4
Administrationskostnader5.
Övriga rörelsekostnader6.
Övriga rörelseintäkter7

koncernföretagfrån aktier/andelar iIntäkter8
intresseföretagfrån aktier/andelar iIntäkter

fordringar anlägg-övriga ochIntäkter från värdepapper är10. som
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ningstillgångar med särskild uppgift intäkter från koncernföretagom
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter med särskild uppgift11.

frånintäkter koncernföretagom
12. Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar och kort-av

fristiga placeringar
13. Räntekostnader och liknande kostnader med särskild uppgift om

kostnader avseende koncernföretag
14. Extraordinära intäkter
15. Extraordinära kostnader
16. Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat17.
Övriga18. skatter
Årets19. resultat

§11
det motiverat konkurrensskäl får de belopp redovisasOm är av som

under l-3 och i resultaträkningen sammanslås till7posterna posten
bruttoförlust.benämnd bruttovinst eller Vad gäller inte bolagsagtsnu

enligt 3 andra aktiebolagslagen10 kap. § stycket 1975:1385som
kap.eller första stycket lagen4 3 § 1980:1103 årsredovisningom

i vissa företag skyldigt ha auktoriserad revisor.är attm.m.
förstatillämpar stycket första meningen skall i upplysaDen notsom

skälen för detta.om

12 §
intäkterNettoomsättningen skall omfatta från försäljning ochav varor

tillhandahållande tjänster bolagets normala verksamhetutgörav som
lämnade rabatter,med avdrag för mervärdesskatt och skattannan som

tilldirekt knuten försäljningen eller tillhandahållandet.är

13 §
Intäkter och kostnader i verksamhet bolagets normalaänannan
verksamhet redovisas extraordinära intäkterskall och kostnader.som

Extraordinära kostnader skall specificeras till sinintäkter och art.

Värderingsregler m. m.

14 §
Med anläggningstillgång förstås tillgång, avsedd stadig-är attsom
varande brukas eller innehas i rörelsen. Med omsättningstillgång
förstås tillgång.annan
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15 §
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande får tas

anläggningstillgång de väsentligt värdeimmateriell ärsom om avupp
år.för den bedrivna rörelsen under kommande Detsamma gäller dels

koncessioner, licenser, hyresrätterutgifter för varumärken, ochpatent,
rättigheter och tillgångar, dels ersättning vid företags-liknande som

behållnaförvärv överstiger det värdet de tillgångarnaövertagnaav
goodwill.

Utgifter för bolagsbildningen, för ökning aktiekapitalet förellerav
bolagets förvaltning får inte tillgång.tas upp som

16 §
Anläggningstillgång inte följer tillämpningenskall, annatom av av

första§ första stycket, 18 § första-tredje styckena, 19 § stycket och17
till anskaffningsvärdet.24 tas upp

anskaffningsvärdet för tillverkad tillgång skall inräknasI en en
skälig sådana kostnader indirekt hänförasandel kan tillav som
produktionen tillgången och belöper på tillverkningsperioden.somav

får inte inräknas anskaffningsvärdet.Försäljningskostnader i
på kapital lånats för finansiera tillverkningenRänta attsom av en

i anskaffningsvärdettillgång får inräknas till den del hänför sigräntan
till tillverkningsperioden. Om sådan inräknats i anskaffnings-ränta

upplysning detta lämnas ivärdet skall not.om
Utgifter för värdehöjande förbättring tillgången får inräknas iav

anskaffningsvärdet, de nedlagts under räkenskapsåret ellerom
från tidigare år.balanserats

§17
Anläggningstillgång med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas

systematiskt denna livslängd.överav
ekonomiska livslängden för immateriellDen anläggningstillgången

i § uppgå till högst fem år inte15 längreantassom avses om annan
tid med rimlig grad säkerhet kan fastställas. Om längre avskriv-av
ningstid tillämpas skall upplysning detta lämnas i mednotom an-
givande skälen för den längre avskrivningstiden.av

18 §
anläggningstillgång på balansdagen har lägre värde detOm änetten

värde i övrigt följer tillämpningen och första16 § 17 §som av av
tillgången skrivas tillstycket skall ned det lägre värdet det kanom

värdenedgången varaktig.ärattantas
finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värdeEn
tillgången har balansdagen det inte kanäven antas attsom om
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värdenedgången varaktig.är
Värderingen enligt första och andra styckena får inte bibehållas om

skälen för nedskrivningen inte längre föreligger.
Värdeförändringar i första-tredje styckena skall redovisassom avses

i resultaträkningen.

19 §
aktiebolags materiellaEtt eller finansiella anläggningstillgång, harsom
bestående värde väsentligt överstigande bokfört värde enligtett

bestämmelserna i 16 första17 § stycket, 18 § första-tredje styckena
fåroch 24 skrivas till högst detta värde uppskrivningsbe-upp om

loppet används till ökning aktiekapitalet fondemission ellerav genom
nyemission eller till avsättning till uppskrivningsfond. Upplysningen
skall lämnas hur uppskrivningsbeloppet behandlas skattemässigt.om

Om uppskrivning eller avsättning enligt första stycket redovisasen
i resultaträkningen skall den särskild i denna.tas postupp som en

Avskrivningar och nedskrivningar den tillgång skrivitsav som upp
efterskall uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna

värdet.

20 §
Uppskrivningsfonden får i anspråk förtas

sådan ökning aktiekapitalet i 19 § första stycket,av som anges
täckning förlust enligt fastställd balansräkning i fall dåav

förlusten inte kan täckas fritt kapital, elleregetav
erforderlig nedskrivning andra anläggningstillgångar underav

förutsättning tillavsättningen fonden redovisats kostnad iatt som en
resultaträkningen och särskilda skäl för sådan utjämning föreligger.

Beslut uppskrivningsfond i anspråk för täckning förlustatt ta av
enligt första stycket får fattas2 endast efter revisorernas hörande.
Innan âr har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endasttre

tillstånd till det eller aktiekapitalet har ökatsrätten medom ger om
minst belopp den förlust har blivit täckt medett motsvararsom som
uppskrivningsbelopp. frågaI tillstånd gäller 6 kap. 6 §rättensom
tredje-femte styckena aktiebolagslagen 1975: 1385.

fallI i första stycket det3 skall belopp i anspråktassom avses som
redovisas särskild i resultaträkningen.postsom en

§21
Uppskrivningar enligt första19 § stycket skall återföras och upp-
skrivningsfonden minskas med det återförda beloppet skälen förom
uppskrivningen inte längre föreligger.
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22 §
inte följer till detOmsättningstillgâng skall, 24 tasannatom av upp

anskaffningsvärdet och verkliga värdet på balansdagen.lägsta av
anskaffningsvärdet har och tredjeVid bestämmandet 16 § andraav

tillämpning.styckena motsvarande
förverkliga värdet försäljningsvärdet efter avdragSåsom anses

försäljningskostnad. Om särskilda omständigheter föreliggerberäknad
till återanskaffningsvärdet, i före-får verkliga värdet bestämmas
inkurans, värdekommande fall med avdrag för eller ärannat som

första rättvisande bild.förenligt med kravet i 2 § stycket
anskaffningsvärdet svarandeåteranskaffningsvärdeMed motavses

tillgången hade anskaffats balansdagen.kostnad, om

23 §
först in-förstanskaffningsvärde får beräknas enligtVarulagrets ut-

jämförbargenomsnittspriser eller princip.principen, vägda annan
framkommer vid beräkning enligt förstadet värdeOm som en

från verkliga på balans-väsentligt avviker varulagrets värdestycket
i med fördelning på de idagen skall skillnadsbeloppet notanges

sådana i tredje stycket,balansräkningen, eller i 5 §noter som avses
och delposterna.posternaupptagna

24 §
anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter vilkasMateriella

under räkenskapsåret fårvärde och sammansättning varierarkvantitet,
fasttill bestämd mängd och värde, derasetttas om samman-enupp

för derasunderordnad betydelse bolagetvärde är samttagna av
sammansättning varierar väsentligt mellanvärde och intekvantitet,

räkenskapsåren.

25 §
aktier får inte till något värde.Tillgångsposten Egna tas upp

andelar i dotterföretag skallVid värdering moderbolags ettettav
dotterföretaget i moderbolaget inte ha någotandelar äger ansessom

värde.

26 §
emissionsutgifter vid upptagande lån skallKapitalrabatt och direkta av

förfaller till betalning.periodiseras tiden till dess skuldenöver

§27
ekonomiska för-för samtliga förluster ochAvsättning skall göras

räkenskapsåret tidigare räken-hänförliga till ellerpliktelser ärsom
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skapsår på balansdagen antingen säkra eller tilloch sannolikaärsom
tidpunkt dåsin förekomst osäkra till belopp eller de skall infrias.men

får inte redovisas avskrivningar och nedskrivningarSom avsättningar
tillgångar.av

Redovisning andelar i dotterföretag och intresseföretag enligtav
kapitalandelsmetoden

28 §
föreskrivs i första får andelarhinder vad 16 § stycket iUtan somav

intresseföretag balansräkningen enligtdotterföretag och redovisas i
följande.

redovisas i balansräkningen de tillgången andelarnaFörsta tas upp
tillämpning första stycket,värde följer 16 § 18 §det av en avsom

förstaförsta-tredje styckena och 19 § stycket med tillägg eller avdrag
dotterföretagets eller intresseföretagets vinst ellerför den andel av

för räkenskapsåret belöper andelarna. Från detta värdeförlust som
för utdelning från dotterföretagetskall avdrag ellergöras mottagen

intresseföretaget.
balansräkningar andelarna till det värde vartillefterföljandeI tas upp

föregående balansräkning sådana tilläggi medde närmastär upptagna
i andra stycket.och avdrag som anges

andelarnas bokförda värde och den andelSkillnaden mellan av
kapital belöper pådotterföretagets eller intresseföretagets eget som

särskilt i balansräkningen eller iandelarna skall Dettanot.anges
utgångspunkt i förhållandena vid för-skall beräknas medbelopp

särskilda skäl föreligger får skillnaden beräknasvärvstidpunkten. Om
i förhållanden vid den tidpunkt då metodenmed utgångspunkt

iförsta gången. Bestämmelserna 3 kap. 8 § har motsvarandetillämpas
tillämpning.

internvinsteliminering och iföreskrivs i 3 kap. § 3Vad 11 omsom
inte särskilda hinder.skall tillämpas detkap. 13 § möterom
tredje leder till andelarnatillämpningen andra eller stycketOm attav

balansräkningi föregående skalltill högre värde närmastänetttas upp
utdelning, tillbeloppet, till den del det överstiger sättasmottagen av

kapitalandelsfond.en
tillämpningen fjärde stycket med dotterföretagets ellerVid av avses

kapital vad i förekommande fall, iintresseföretagets eget som, en av
koncernredovisningdotterföretaget eller intresseföretaget upprättad

sådanredovisas post.som
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29 §
Den andel dotterföretagets intresseföretagetseller vinst eller förlustav

belöper på andelarna skall redovisas intäkt eller kostnad isom som
resultaträkningen. Mottagen utdelning från dotterföretaget eller
intresseföretaget får inte redovisas intäkt.som

Tillcz‘ggsupplysningar

30 §
följerUtöver vad övriga bestämmelser i denna lag skall isom av

balansräkningen och resultaträkningen lämnas uppgifter i de hän-
seenden i 31-49 §§. Uppgifterna får in i hän-tas notersom anges om
visningar vid ide balansräkningen och resultaträkningengörs poster
till vilka de hänför sig.

31 §
Grunderna för avskrivning anläggningstillgångarnas olika posterav

liksomskall betydelsefulla ändringar i dessa grunder. För varjeanges
i balansräkningen, eller i sådana i 5 § tredje stycket,noter som avses

anläggningstillgång skall uppgift lämnasupptagen postsom om
tillgångarnas anskaffningsvärde,

2. tillkommande och avgående tillgångar,
överföringar,3.

4. årets avskrivningar,
årets nedskrivningar, med särskild uppgift nedskrivningarom

gjorts med stöd 18 § andra stycket,som av
årets6. uppskrivningar, med särskild uppgift uppskrivnings-om

beloppets användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,
ackumulerade avskrivningar,
ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift ned-om

skrivningar gjorts med stöd 18 § andra stycket,som av
ackumulerade uppskrivningar,9. samt

10. korrigeringar tidigare års avskrivningar, nedskrivningar ochav
uppskrivningar.

32 §
fastigheterFör anlüggiiiirgstillgångar skall taxerings-ärsom anges

värden med fördelning de i i balansräkningen, eller iposterna
sådana i tredje5 stycket, ingående tillgångarna.§noter som avses

33 §
Principerna för tillgångar,värdering avsättningar och skulder skallav

tillgångar, avsättningarFör och skulder i utländsk valuta skallanges.
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enligt vilka principer beloppen har räknats till svenskaanges om
kronor.

34 §
tillgång förOm föremål avskrivning eller nedskrivningär uteslutan-en

de skatteskäl skall upplysning lämnas detta med angivandeav om av
avskrivningens eller nedskrivningens storlek.

35 §
Uppgift skall lämnas dels uppskrivningsfondens storlek vidom
räkenskapsårets början och slut, dels belopp till fondensattssom av
under räkenskapsåret, dels belopp tagits i anspråk fonden medsom ur
uppgift hur beloppet använts.om

36 §
Vinster och förluster vid avyttring anläggningstillgångar skallav
specificeras fördelningmed motsvarande tillgångar i balansräk-
ningen.

37 §
Uppgift skall lämnas nettoomsättningens fördelning rörelsegre-om

och geografiska marknader rörelsegrenarna och marknadernanar om
avviker betydligt inbördes med hänsyn till hur bolaget normalt
organiserar försäljningen och tillhandahållandet tjänster.av varor av
Sådan uppgift behöver inte lämnas den tillämpar första11 §av som
stycket första meningen.

38 §
Moderbolag och dotterföretag skall hur del räkenskaps-storange av
årets inköp och försäljningar andra koncernföretag.som avser

39 §
För varje dotterföretag och intresseföretag skall dess säte,anges nanm,

kapital och resultat för det räkenskapsåret för vilketeget senaste
årsbokslut bolagets kapitalandel i företaget, antaletupprättats samt
andelar och dessas nominella värde och värde enligt balansräkningen.
Bolag obegränsat ansvarig delägare i företag skallär ett annatsom

detta företags och rättsliga form.säteange namn,
Om bolagets rösträttsandel i dotterförctaget eller intresseföretaget

avviker från kapitalandelen skall rösträttsandelenäven anges.

40 §
Uppgift enligt 39 § får utelämnas den ringa betydelse medärom av
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första rättvisande bild eller, undertill kravet i 2 § styckethänsyn
regeringen eller myndighetförutsättning tillståndatt ges av som

vålladen har sådan karaktär den kanregeringen bestämmer, attom
eller för något de angivna företagen.allvarlig skada för bolaget Iav

uppgiften har utelämnats lämnassist fall skall upplysningnämnt attom
not.1

får vidare utelämnas bolagetUppgift kapital och resultateget omom
hälfteni omfattning mindreandelar änäger motsvarar aven som

företagintresseföretagets kapital och dettadotterföretagets eller eget
sin balansräkning eller, bolaget moderbolag,inte offentliggör ärom

bolaget upprättad koncernredovisningdotterföretaget omfattas av en av
koncernredovisning i 3 kap. 4 § förstaeller sådan som avsesav en

dotterföretaget eller intresseföretaget redovisasstycket eller andelarna i
tillämpning 28 29 §§.bolaget med ochavav

41 §
i tredjebalansräkningen, eller i sådana 5 §varje iFör noter som avses

fordringspost skallOmsättningstillgångarstycket, under upptagen
betalning år efterdel förfaller tillden än ettsenaresomanges

balansdagen.
ii balansräkningen, eller i sådana 5 §varjeFör noter som avses

förfaller tillskuldpost skall den deltredje stycket, upptagen somanges
år efter balansdagenbetalning tidigare respektive än samtettsenare

år efter balansdagen.förfaller till betalning femden del änsom senare

42 §
försäkerhet skall varje i balans-bolaget ställt ellerOm pant annan

i tredje stycket,eller i sådana 5 §räkningen, noter som avses
omfattningen ställda säkerheter medskuldpostupptagen avanges

form.uppgift säkerheternas ochartom
ingått ansvarsförbindelse till förmånbolaget ställt säkerhet ellerOm

koncernföretag skall upplysning lämnas detta.för om

43 §
säkerhet eller ingåttlån till, ställt ellerOm bolaget lämnat pant annan

ellertill förmån för ledamot i styrelsen,ansvarsförbindelse motsvaran-
eller verkställande direktör, eller motsvarandede ledningsorgan,

eller i koncernföretag skall upplys-befattningshavare, i bolaget annat
långäller bolaget lämnatning lämnas detta. Vad ävensagts omnuom

ansvarsförbindelse till förmån för någonställt säkerhet eller ingåtttill,
styrelseledamotnärstående Medde angivna personerna person.av

jämställsför och med verkställande direktörjämställs suppleant denne
vice verkställande direktör.
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lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor,Storleken räntesatser samtav
räkenskapsåret återbetalda belopp liksom ställdaunder arten av

ansvarsförbindelser och beloppen de lån,säkerheter och ingångna av
skall Uppgift skall lämnasför vilka säkerhet ställts, ävenanges. om

till vilken lån lämnats eller förvilken anknytning till bolaget den har
ansvarsförbindelse ingåtts.vilken säkerhet ställts eller

föreskrivs andra har motsvarande tillämpningVad i stycket omsom
eller ställt säkerhet till förmån för medbolaget lämnat lån till annan

aktiebolagslagen 1975:1385.stöd tillstånd enligt 12 kap. 8 §av

44 §
bolaget utelöpande lån konvertibla eller förenade medHar ärsom

till nyteckning för varje lån och för liknandeoptionsrätt skall
utestående lånebelopp ochoch rättigheter tidvärdepapper samtanges

lånför eller för nyteckning. Beträffande utelöpandevillkor utbyte mot
vinstandelsbevis skall för varje lån utestående lånebelopp ochanges
räntebestämmelserna.

45 §
kapital skall delas i bundet kapital och frittAktiebolags eget egetupp
ansamlad förlust. Under bundet kapital skallkapital eller tasegeteget

överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond ochaktiekapital,upp
fritt fria fonder,kapitalandelsfond. Under kapital skalleget tas upp

vinst förlust förför sig, balanserad vinst eller förlust ellersamtvar
Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåreträkenskapsåret. tas
avdragsposter.därvid upp som

nominellaaktiekapitalet skall antalet aktier och aktiesVid anges
aktier motsvarandeBestår aktiekapitalet olika slag skallbelopp. av av

varje aktieslag. Förändringar i kapital jämförtuppgift lämnas för eget
specificeras.föregående års balansräkning skallmed

aktier skall det nominella beloppet dessaInnehar aktiebolag avegna
anges.

46 §
skattekostnad ochsidan räkenskapsåretsSkillnaden mellan å ena

skattekostnad å and sidan den skatttidigare räkenskapsårs samt somra
skatt skallräkenskapsår latentpå räkenskapsåret och tidigarebelöper

framtid sannoliktskillnaden inom förutsebarförutsatt att enanges
för Vidare skalltill faktisk kostnad bolaget.kommer ledaatt en

räkenskapsårets skattekostnadfördelningenuppgift lärrmas avom
extraordinärt resultat.mellan ordinärt och
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47 §
Uppgift skall lämnas medelantalet under räkenskapsåret anställdaom

med angivande medelantalet för varje arbetsställe medpersoner av
tjugo anställda med uppgift fördelningen mellanän mänsamtmer om

och kvinnor. bolagetHar anställda i flera länder skall medelantalet
anställda i varje land anges.

48 §
Uppgift skall lämnas det sammanlagda beloppet räkenskapsåretsom av
löner och ersättningar dels till styrelsen, eller motsvarande lednings-

och verkställande direktör, eller motsvarande befattnings-organ,
havare, dels till övriga anställda. Tantiem och därmed jämställd
ersättning till styrelsen, eller motsvarande ledningsorgan, och
verkställande direktör, eller motsvarande befattningshavare skall anges
särskilt. bolagetHar anställda i flera länder, skall i detta stycke
angivna uppgifter lämnas särskilt för varje land.

Av räkenskapsårets personalkostnader skall särskilt beloppenanges
dels löner och ersättningar, dels sociala avgifter, dels pensionskost-av

nader.
Uppgift skall också lämnas beloppen förpliktelser ochom av

kostnader pensioner eller liknande förmåner till styrelsen,som avser
eller motsvarande ledningsorgan, och verkställande direktör, eller

befattningshavaremotsvarande till den del beloppen överstiger vad
skulle ha gällt för förmåner enligt allmän pensionsplan.som

Vad enligt första och tredje styckena gäller för styrelsen ochsom
verkställande direktör gäller tidigare styrelse och verkställandeäven
direktör. Med styrelseledamot jämställs suppleant för denne och med
verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

49 §
Bolag dotterbolag skallär och för de moderföre-sätesom ange namn

koncernredovisning för denupprättar och minstatag störstasom
koncern bolaget ingår i dotterbolag den plats därsamtsom som
utländska moderföretags koncernredovisningar hålls tillgängliga.

50 §
Myndighets beslut i tillståndsärende enligt 40 § första stycket
överklagas hos regeringen besvär.genom

Förvaltningsberättelse

51 §
Förvaltningsberättelsen skall innehålla rättvisande översikt överen
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dess ställning. Upplysningarbolagets verksamhet ochutvecklingen av
skall lämnas om

redovisas i balansräkningenförhållanden inte skallsådana som
viktiga för bedömningenresultaträkningeneller är avmen som

ställning resultat,ochbolagets
för harväsentlig betydelse bolagethändelsersådana2. somav
slut,räkenskapsåret eller efter dettasinträffat under

förväntade framtida utveckling,bolagets
utveckling, ochinom forskning ochbolagets verksamhet

till bolaget.förekomsten filialerav
förslag dis-förvaltningsberättelsen lämna tillAktiebolag skall i

vinst förlust.beträffande bolagets ellerpositioner

Finansieringsanalys

52 §
finansieringskall redovisas bolagets ochñnansieringsanalysenI

räkenskapsåret.kapitalinvesteringar under

Koncernredovisning3 kap.

l §
koncernredovisning.för varje räkenskapsårModerbolag skall upprätta

koncernresultaträkning,koncernbalansräkning,bestårDenna noter,av
och, i enligt 10 kap. 3 § fjärdeförvaltningsberättelse moderbolag som

kap. § andra stycketaktiebolagslagen 1975:1385 eller 4 3stycket
årsredovisning företag skyldigti vissa1980: 103lagen l ärom m.m.
revisor, uppräknadeauktoriserad Finansieringsanalys. Dehaatt
helhet.handlingarna utgör en

2 kap. andra-fjärde styckena har motsvarandei 1 §Bestämmelserna
koncernredovisningen.tillämpning på

2 §
koncernresultaträkningen och skallKoncernbalansräkningen, noterna

bildoch rättvisandeöverskådligt sättupprättas ett avge en
helhet,företag, betraktadeoch för deställningen resultatet som en

koncernredovisningen.omfattassom av
styckena harandra och tredjeBestämmelserna i 2 2 §kap. mot-

tillämpning.svarande

3 §
3-10, 12-27, 30-38, 41-48koncernredovisningen gäller 2 kap.För

delar.i tillämpligaoch 52 §§51samt
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4 §
moderbolagEtt dotterbolag behöver inte koncern-är upprättasom

redovisning bolaget samtligaoch dess dotterföretag omfattasom av en
koncernredovisning moderföretag lyderupprättas ettsom av som
under lagstiftningen i inom Europeiska ekonomiska samarbets-staten
området och reviderasoch enligt lagstiftningen i dennaupprättassom

gäller dotterföretag,Detta skäl i första5 §ävenstat. om av som anges
och andra styckena, inte omfattas koncernredovisningen.av

Moderbolag med förstastöd stycket inte självt upprättatsom av
koncernredovisning iskall enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 3 §
offentliggöra den i stycket avsedda koncernredovisning bolagetsom
omfattas jämte koncernrevisionsberättelsen. Registreringsmyndig-av
heten får förelägga moderbolaget in bestyrkt översättning tillatt ge en
svenska handlingarna. Sådant föreläggande skall utfärdasav av
registreringsmyndigheten någon begär det.om

stycket inteFörsta gäller delägare har kapitalandel iom som en
moderbolaget minst tio månader före räken-procent senast sex
skapsårets utgång hos moderbolagets styrelse, eller motsvarande
ledningsorgan, framställt krav på upprättande koncernredovisningav
eller andelarna i moderbolaget, eller andra värdepapper, ärom
emitterade moderbolaget svensk eller utländsk börs,av en en
auktoriserad marknadsplats eller reglerad marknad.annan

tillämpar förstaDen stycket skall detta i till års-upplysa notsom om
redovisningen lämna uppgift och för det moder-sätesamt om namn
företag den i stycket koncernredovisningen.nämndaupprättarsom

5 §
Ett dotterföretag behöver inte omfattas koncernredovisningenav om
företaget har ringa betydelse med hänsyn till kravet i första2 § stycket
pâ rättvisande bild. Flera dotterföretag för sig sådan ringaharsom var
betydelse skall dock omfattas koncernredovisningen intedeav om
tillsammans har ringa betydelse.

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas koncernredovis-av
ningen om

betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar
moderbolagets möjligheter sitt inflytande dotterföre-utöva överatt
taget,

nödvändig information2. för koncernredovisningen inteupprättaatt
erhållaskan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, ellerutan
andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt uteslutandeoch i

avsikt säljas vidare.att
tillämpar förstaDen eller andra stycket iskall upplysanotsom om

skälen för detta.



Författningsförslag 49SOU 1994: 17

6 §
moderbolagets balansdag.Koncernredovisningen skall hänföra sig till

dotterföretags ligger månader förebalansdagOm än treett mer
dotterföretaget omfattas koncern-moderbolagets balansdag, skall av

redovisningen grundval balansräkning med balansdagsammaav en
resultaträkning avseende period koncernredovis-och en samma som

ningen.
dotterföretags balansdag ligger mindre månader föreOm än treett

upplysning sådana förmoderbolagets balansdag, skall lämnas om
dotterföretagets ställning och resultat viktigabedömningen av

dotterföretagets moderbolagetsinträffat mellan ochhändelser som
balansdagar.

§7
koncernbalansräkningen skall det bokförda värdet moderbolagetsI av

i dotterföretag elimineras avräknas denandelar att motett genom
dotterföretagets kapital belöpte på andelarna vidandel eget somav

förvärvet.

8 §
förvärvet blir,andelar i företag ellerVid förvärv är,ett genomav som

förvärvsanalys för fastställaskall delsdotterföretag upprättas atten
anskaffnings-anskaffningsvärde och det koncernmässigaandelarnas

tillgångar, avsättningar och skulder, delsdotterföretagetsvärdet av
följande förvärvsmetoden.iakttas

andelarna i dotterföretaget överstigerdet bokförda värdetOm av
i dotterföretagets kapital skallunderskrider andeleneller eget

fördelas på tillgångar, avsättningar och skulderskillnadsbeloppet de
koncernmässiga anskaffningsvärden avviker från bokfördavars

sådanefter fördelning kvarstår positivtvärden. Om det etten
goodwill koncernbalansräk-skillnadsbelopp skall detta redovisas isom

första, tredje ochBestämmelserna i kap. 17 § och 18 §ningen. 2
Ärmotsvarande tillämpning på sådan goodwill.fjärde styckena har

efter fördelning enligt första meningen negativt skallskillnadsbeloppet
förväntaddet vid förvärvstidpunktendet, motsvarar ogynnsamom en

dotterföretaget, redovisas avsättning iresultatutveckling i som en
koncernbalansräkningen vilken får upplösas i takt med förvänt-att
ningarna förverkligas.

9 §
V olikartad verksamhet tillärnp-dotterföretag bedriver såOm attett en

oförenlig medföreskrivs i och 8 §§ skullening vad 7 varasomav
bild, skall andelarna iförsta stycket på rättvisandekravet i 2§
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dotterföretaget i stället redovisas i koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen med motsvarande tillämpning kap.2 28av
och kapitalandelsmetoden. dotterföretagets29 §§ Om årsredovisning
eller, i förekommande fall, koncernredovisning inte offentliggörs
enligt bestämmelserna i författning,4 kap. eller skall års-annan

i förekommanderedovisningen och, fall, koncernredovisningen inges
till registreringsmyndigheten tillsammans med moderbolagets koncern-
redovisning.

tillämpar första stycket första meningen skall i upplysaDen notsom
skälen för detta.om

10 §
del kapital årets i dotterföretagDen och resultateget ettav som

belöper på andelar ägda de koncernföretag omfattasänav annan som
koncernredovisningen skall redovisas särskild i koncern-postav som

balansräkningen koncernresultaträkningen.och

11 §
Koncembalansräkningen skall utvisa beloppet fritt kapital elleregetav

föransamlad förlust i koncernen efter avdrag internvinster. Fordringar
och skulder mellan koncernföretag skall elimineras i koncernbalansräk-
ningen.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens resultat efter
avdrag eller tillägg för ökning eller minskning internvinst underav
räkenskapsåret. Intäkter och kostnader hänför sig till transaktionersom
mellan koncernföretag skall elimineras i koncernresultaträkningen.

Vad i första och andra styckena elimineringsägssom om av
fordringar och skulder, intäkter och kostnader internvinster gällersamt
inte beloppen, med hänsyn till kravet i 2 § första stycket påom
rättvisande bild, ringa betydelse.är av

påMed internvinst moderbolaget belöpande andel vinst vidavses av
överlåtelse tillgång inom i den mån överlåtelsekoncernen,av av

därefter tilltillgången inte har skett köpare utanför koncernen eller
förbrukning tillgången nedsättningeller dess värde hosägtav av rum
det företag inom förvärvat tillgången.koncernen som

12 §
sammansättningen företag omfattas koncern-Om deav som av

räkenskapsåretredovisningen ändrats väsentligt under skall sådana
upplysningar lämnas det möjligt jämföra de på varandragör attsom
följande koncernredovisningarna.
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13 §
Moderbolaget skall tillämpa principer för värderingensamma av
tillgångar, avsättningar skulderoch i koncernredovisningen isom
årsredovisningen. Andra värderingsprinciper får användas i koncern-
redovisningen särskilda skäl föreligger. sådant fallI skallom
upplysning härom ilämnas med angivande skälen förnot av av-
vikelsen.

något koncernföretagHar de omfattas koncernredovis-av som av
ningen tillämpat andra principer för värderingen tillgångar,av
avsättningar och skulder de tillämpas i koncernbalansräk-än som
ningen, skall värderingen dessa tillgångar, avsättningar och skulderav
räknas med tillämpning sistnämnda principer det inte möterom av om
särskilda hinder.

Andra stycket behöver inte tillämpas sådan omräkning medom en
till ihänsyn kravet 2 § rättvisande bild ringa betydelse.är av

14 §
Andelar i intresseföretag skall redovisas i koncernbalansräkningen och
koncernresultaträkningen med motsvarande tillämpning bestärnrnel-av

i 2 kap. 28 och 29 §§ kapitalandelsmetoden.serna
Vad föreskrivs i § första första meningen5 stycket andrasamtsom

haroch tredje styckena motsvarande tillämpning.

15 §
företag omfattasOm koncernredovisningen, tillsammansett som av

företagmed eller flera inte omfattas denna redovisning,ett som av
leder företag inte dotterföretag får, hinderärett annat utansom av

föreskrivs ivad 14 så andel det sistnämndastorsom en av
skulderföretagets tillgångar, avsättningar och intäkter ochsamt

redovisas i koncernbalansräkningenkostnader och koncernresultat-
räkningen belöper de andelar i detta det förstnämndasom som
företaget klyvningsmetoden.äger

föreskrivsVad i 6 och tredje§ andra styckena, 7 8 § andrasom
stycket och 11-13 har motsvarande tillämpning.

tillämpar förstaDen stycket skall i upplysa förskälennotsom om
detta.

Uppgift enligt 2 kap. skall47 § särskilt för företag vilkaanges
klyvningsmetoden tillämpas.

16 §
För varje dotterföretag intresseföretag skall ochoch dessanges nanm

moderbolagets kapitalandel i företaget, beräknad medsäte samt
tillämpningmotsvarande bestämmelserna i kap. andra1 3 §av
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tredje stycket och första meningen.stycket, 4 § 5 §
koncernredovisningen skall enligtI grunden, bestämd 1 kap.anges

för företag klassificerats dotterföretag. uppgift3 Dennaatt ett som
får utelämnas moderbolaget innehar hälften förän rösternaom mer av
samtliga andelar och kapitalandelen i dotterföretaget likaär stor som
rösträttsandelen.

§17
Uppgift enligt första stycket får, under förutsättning tillstånd16 § att

myndighet regeringenregeringen eller bestämmer,somges av
sådanutelämnas den har karaktär den kan vålla allvarlig skadaattom

för moderbolaget eller för något de angivna företagen.av

18 §
tillståndsärendeMyndighets beslut i enligt § överklagas hos17

regeringen besvär.genom

Offentlighet4 kap.

§1
och registreringsverket registreringsmyndighet.Patent- är

2 §
aktiebolag årsredovisningen för förflutna räkenskapsåretskall detI

före ordinariemånad bolagsståinuna avlämnas till revisorer-senast en
handelsbolag skall årsredovisningen fyra månader efterI senastna.

räkenskapsårets utgång avlämnas till revisorerna.

3 §
Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall offentliggöras på
följande sätt:

Aktiebolag:
månad efter det balansräkningen och resultaträkningenSenast haren

blivit skall avskrift handlingarna till registrerings-fastställda, ingesav
myndigheten. På avskriften årsredovisningen skall styrelseledamotav
eller verkställande direktör teckna bevis balansräkningen ochattom
resultaträkningen fastställts uppgift fastställelsedagen. Bevisetmed om
skall innehålla uppgift beslut beträffandebolagsstämmansäven om

vinst eller förlust.bolagets
Handelsbolag:

månader efter räkenskapsårets utgång skall avskriftSenast sex av
in till registreringsmyndigheten.handlingarna ges
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4 §
dröjsmål i och InrikesRegistreringsmyndigheten skall Post-utan
årsredovisning inkommit tilluppgiftTidningar kungöra attOill

myndigheten.

5 §
revisionsberättelsen inte,ochavskrift årsredovisningenOm sättav

månader efter räkenskapsåretsfemtoni § har in inom3 gettsanges
direktörenoch verkställandestyrelseledamöternautgång, svarar

uppkommer för bolaget.för de förpliktelsersolidariskt som
undgårverkställande direktör dockstyrelseledamot ellerEn ansvar,

årsredovisningenin ochvisar underlåtenhetenhan att att geom
försummelse honom.revisionsberättelsen inte beror på Ansvarav

efter det hand-för förpliktelser uppkommerinträder inte attsom
registreringsmyndigheten.kommit tillharlingarna

6 §
skall detta ske iårsredovisningen i sin helhetpublicerarOm bolaget

förlegat till grundmed den ordalydelse harform ochden som
Revisionsberättelsen skall åtfölja årsredovis-revisionsberättelsen.

skall detta förhållanderevisionsberättelse inte harningen. Om avgetts
skälen härför i årsredovisningen.liksom anges

publicerar årsredovisningen sin helhet skall detibolaget inteOm av
årsredovisningen framgå den inte fullständig ochpubliceradeden äratt
fullständiga årsredovisningen finns tillgänglig hosdenhuruvida

till myndigheten.registreringsmyndigheten eller inte har inännu getts
inte årsredovisningen.får åtfölja publiceradedenRevisionsberättelsen

uppgift enligt kap. 47 § har utelämnatsgäller inte 2sist sagdaDet om
årsredovisningen.publiceradei den
årsredovisningen revisorns uttalandeskall innehållapubliceradeDen

denna lagenligtfullständiga årsredovisningenhuruvida den upprättats
anmärkningar enligt 10 kap. 10 §uppgift eventuellaliksom om

1385 eller 4 kap. 10 §styckena aktiebolagslagen 1975:fjärdeandra -
årsredovisning i1980:1103fjärde styckenaandra lagen m.m.om-

skall dettarevisionsberättelse inte harföretag. Omvissa avgetts
härförförhållande liksom skälen anges.

7 §
tillämpning på koncern-i motsvarandeBestämmelserna 2-6 har§§

koncernrevisionsberättelsen.ochredovisningen
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Delårsrapport5 kap.

§1
Bolag enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde aktiebolags-stycketsom
lagen 1975:1385 eller 4 kap. 3 § första eller andra lagenstycket
1980: 103 årsredovisning1 i vissa företag skyldigt haär attom m.m.
auktoriserad revisor skall minst gång under räkenskapsåren som
omfattar tio månader särskild redovisningän delårsrapport.mer avge
Rapporterna skall bolagets verksamhet från räkenskapsåretsavse
början. Minst skall omfatta period minst hälften ochrapporten en av
högst två tredjedelar räkenskapsåret.av

aktiebolagI skall delårsrapporten styrelsen eller,avges av om
styrelsen bestämmer det, verkställande direktören.av

skall hosRapporterna bolaget hållas tillgängliga för ochvar en som
vill del dem och sändas till aktieägare eller bolagsmanta genastav

begär det. Delårsrapporter i första stycket tredjesom som avses
meningen skall två månader efter rapportperiodens utgångsenast ges
in till registreringsmyndigheten.

2 §
delårsrapportI skall översiktligt redogöras för verksamheten och

resultatutvecklingen i denna för investeringar förändringarochsamt
i likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Vidare skall lämnas beloppsuppgifter nettoomsättningen ochom
resultatet före bokslutsdispositioncr och skatt under rapportperioden.
Om särskilda skäl föreligger, får ungefärlig beloppsuppgiften
beträffande resultatet lämnas. Bestännnelserna i 2 kap. första51 §
stycket 1 och 2 gäller i tillämpliga delar i fråga delårsrapport.om

Om koncern sådan storlek iär 10 kap. 3 § fjärdeen av som anges
stycket aktiebolagslagen 1975:1385 eller 4 kap. 3 § andra stycket
lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företag skallom m.m.
moderbolaget i delårsrapporterna, uppgifter för moderbolaget,utöver
lämna uppgifter för koncernen motsvarande vad förstaisägssom
stycket. Uppgifter nettoomsättning resultatoch skall beloppenom avse
efter avdrag för interna inom koncernen och med hänsynposter tagen
till internvinsteliminering.

3 §
Om särskilda hinder inte sltall i anslutning till uppgifter enligtmöter,
2 § lämnas motsvarande uppgifter för rapportperiodäven samma
under det föregående réikeraslfapsåret.närmast

Begrepp och i möjligskall mån med demöverensstämmatermer
i den framlagda årsredovisningen.använts senastsom
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Bilaga

Avsnitt l

Tyskland:I
Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, diedie

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Belgien:I
société anonyme/de naamloze vennootschap, sociétéla en

commandite actions/de commanditaire vennootschap aandelen,par op
socété de å responsabilité limitée/depersonnes personen-

vennootschap beperkte aansprakelijkheid.met

Danmark.-I
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber.

Frankrike:I
société commanditesociété actions, sociétéla anonyme, en par

limitée.â responsabilité

Irland:I
public companies limited by private companiesshares by guarantee,or

bylimited by shares guarantee.or

Italien:I
azioni, societä in accomandita azioni, societâsocietâ perper

responsabilitâ limitata.a

Luxemburg:I
sociétésociété société commandite actions,paranonyme, en

å responsabilité limitée.

Nederländerna:I
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap beperktemet
aansprakelijkheid.

Storbritannien:I
private companiespublic companies limited by shares by guarantee,or

limited by shares by guarantee.or

Finland.-I
osakeyhtiö, aktiebolag.
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Island:I
almenningshlutafélag.

Liechtenstein:I
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft.

I Norge:
aksjeselskap.

Österrike:I
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Avsnitt 2

Tyskland:I
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft.

Belgien.-I
société collectif/de vennootschap onder ñrma, sociétéen nom en

commandite simple/de commanditaire vennootschap.gewone

Danmark:I
interessentskaber, kommanditselskaber.

Frankrike:I
société collectif, société commandite simple.en nom en

Grekland:I
opöppvåaoç £7oup£Za, £r8p6ppu19;¢og sroupsioz;n 1

I Spanien:
sociedad colectiva, sociedad comandita simple.en

Irland:I
partnerships, limited unlimitedpartnerships, companies.

I Italien.-
societâ collettivo,la in societâ in accomandita semplice.nome

Luxemburg.-I
société collectif, société commandite simple.en nom en
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Nederländerna:I
commanditaire vennootschap.vennootschap onder firma, dede

Portugal.-I
simples.colectivo, sociedade comanditasociedade emem nome

Storbritannien:I
unlimited companies.partnerships, limited partnerships,

Finland:I
kommandiittiyhtiö, kommanditbolag.avoin yhtiö, bolag,öppet

Island:I
samlagsfélag.sameignarfélag,

Liechtenstein:I
Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft.die offene

Norge:I
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap.

Österrike:I
Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft.offenedie
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ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

lag träder i kraft den januari 1995 tillämpasDenna l och på
räkenskapsår börjar den januari 1995 eller1som senare.

Genom lagen upphävs kap. aktiebolagslagen11 1975:1385.
Förekommer i lag eller författning hänvisning till föreskriftannan som

bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället denersatts genom nya
bestämmelsen.
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Förslag till

Lag ändring i aktiebolagslagen 1975:1385om

Härigenom föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975:1385om
dels kap.11 skall upphöra gälla,att att
dels i lagen skall införas bestämmelser,att l kap. 2 2 kap.nya a

12 § och4 kap. 13 § ocha a
dels 1 kap. 2 4 kap. 16, 20 och 21 §§,att 8 kap. 13 och 15 §§,

9 kap. 17 10 kap. 10 och 15 §§, kap.12 3 och 4 §§, 13
kap. 9 och 12 §§, 14 kap. 2 och 5 §§, 15 kap. l och 3 §§

18 kap. 7 § skall ha följande lydelse.samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap.
2§

Äger aktiebolag så många Om aktiebolagett ett
aktier eller andelar i svensk innehar hälftenänen mer av
eller utländsk juridisk förrösterna samtliga aktieratt ellerperson
det har hälftenän röster- andelar i svensk eller utländskmer av en

för samtliga aktier eller juridiskna an- person,
delar, aktiebolagetär moder- aktier elleräger andelar i
bolag och den juridiska juridisk och på grundpersonen en person

Ägerdotterföretag. dotter- avtal med andraett delägare iav
företag eller moderbolagäger denna förfogarett över änmer
och eller flera dotterföretag hälftenett förrösterna samtligaav
tillsammans eller fleraäger aktier eller andelar,
dotterföretag tillsammans aktier aktier elleräger andelar i
eller andelar i juridisk juridisk och haren rättperson en person
i den omfattning angivits eller avsättaattsom utse änmer

sistnämndaär även juridiska hälften ledamöterna i dessnu, av
dotterföretag till moder- styrelse eller motsvarande led-person

bolaget. ningsorgan, eller
Har aktiebolag i fall iett fallannat iän 3annat som avses

på grund aktie- eller andels- på grund avtal med juri-av av en
innehav eller avtal disk eller föreskriftensamt ett i dessperson
bestämmande bolåigsavtalinflytande över bolagsordning, elleren
juridisk och betydande därmed jämförbara stadgar harperson en
andel i resultatet dess verk- rätt bestäm-utövaav att ensamt ett
samhet, aktiebolagetär moder- mande inflytande denna,över
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personen moderbolag ochaktiebolagetden juridiskabolag och är
den juridiska dotter-dotterföretag. personen
företag.

dotterföretag,Om eller ettett
moderbolag och eller fleraett

ellerdotterföretag tillsammans,
flera dotterföretag tillsammans

hälfteninnehar änmer av
för samtliga aktier ellerrösterna

andelar juridiski person,en
eller andelaraktier iäger

påjuridisk och grunden person
avtal med andra delägare iav

förfogardenna änöver mer
hälften för samtligarösternaav
aktier eller andelar, eller

aktier eller andelar iäger
juridisk och har rättpersonen

eller avsätta änatt utse mer
desshälften ledamöterna iav

motsvarandestyrelse eller led-
ningsorgan,

sådan juridiskär även personen
dotterföretag till moderbolaget.

dotterföretag tillsammans koncern.Moderbolag och utgör en

2 §a
Vid tillämpningen 2 § förstaav
stycket 1-3 och andra stycket
skall sådana rättigheter som

handlartillkommer någon isom
föreget annannamn men en

fysisk eller juridisk persons
dentillkommaräkning anses

Vid bestämmandet avpersonen.
antalet i dotterföretagröster ett
skall beaktas de aktier iinte
dotterföretaget innehassom av

självt eller dessföretaget av
. dotterföretag. gällerSamma
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aktier innehas densom av som
handlar föri eget namn men
dotterföretagets eller dess dotter-
företags räkning.

2 kap.
12 §a
Belopp på grund aktie-som av

erhållitsteckning för aktierna ut-
det nominella beloppet skallöver

till överkursfonden.sättas av

4 kap.
13 §a
Belopp på grund aktie-som av
teckning erhållits för aktierna ut-

det nominella beloppet skallöver
till överkursfonden.sättas av

16§
Fondemission kan ske Fondemission kan skegenom genom

överföring till aktiekapitalet överföring till aktiekapitaletav av
belopp kan utdelas enligt 12 belopp kan utdelas enligt 12som som

§ förstakap. 2 stycket kap. 2 § första stycketsamt samtav av
uppskrivningsfond och uppskrivningsfond, reservfondreserv-
fond eller uppskrivning överkursfondoch ellergenom genom

anläggningstillgângs värde. uppskrivning anläggnings-av av
tillgångs värde.

iBestämmelserna 4 § första stycket gäller i tillämpliga delar iäven
tillfråga förslag beslut fondemission.om om

fondemission skall vilketBeslut och med vilketsättom ange
aktiekapitalet debelopp ökas, aktiernas aktieslag eller det beloppnya

vartill aktiernas nominella belopp höjes i förekommande fallsamt,
förordnande i 3 avstämningsbolagI skall avstäm-som avses a
ningsdagen i beslutet varvid iakttages avstämning får skeattanges
innan beslutet registrerats. Pâ sådant bolag 5 § tredje stycketäger
och § första stycket motsvarande tillämpning.7

Beslutet fondemission skall dröjsmål anmälas för registre-utanom
ring och får verkställas före registreringen.
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aktierna skallregistrering skett. DeAktiekapitalet ökat närär nya
i aktieboken. Deofördröjligenförsorgstyrelsens upptagasgenom

i beslutetenligt vad därom bestämtstill utdelningmedför rätt om
sådan inträderinnebärafår dockemission. Beslutet rättatt senare

vilket registrering skett.efter det underräkenskapsåretförän

20§
skall inne-Emissionsprospektskall inne-Emissionsprospekt

avseendehålla balansräkningaravseendebalansräkningarhålla
räken-utgången deräken-deutgången senastetretre senaste avav

årsredovisningför vilkaskapsår,årsredovisningskapsår, för vilka
avgivits,och revisionsberättelseavgivits,revisionsberättelseoch

för dessaresultaträkningarresultaträkningar för dessa tretre
räkenskapsårräkenskapsår samt ettettsamt samman-samman-

uppgifter detdedet draguppgifterdedrag somavsomav
intaga i för-ålegat bolagetintaga i för-bolagetålegat attatt

för devaltningsberättelsernadevaltningsberåttelserna för tretre
räkenskapsâren. Om handlingar-Fyller hand-räkenskapsâren.

innehåller finansierings-framgår intekrav,delingarna nasom
kap. förstaanalys enligt 2 1 §ochandra stycketkap. 5 §11av

stycket 52 § ársredovisnings-full- ochskall defjärde stycket,9 §
0000:00 skall de kom-lagenmed dessaenlighetständigas i

sådan analys.pletteras medbestämmelser.
i kap. 6Bestämmelserna 2 §kap. 2 §Bestämmelserna i 11

förstaandra stycket meningenstycket andra meningenförsta
tillämpning ârsredovisningslagenmotsvarande ägeräger mot-

tillämpning emis-svarandeemissionsprospekt.
sionsprospekt.

emissionsprospektetbolaget imoderbolag, skallOm bolaget är
för dekoncernbalansräkningkoncernresultaträkning ochintaga tre

andraredovisningshandlingar ochräkenskapsâren. Närsenaste upp-
uppgifterfår svarandeprospektet häremotigifter för koncern intages

väsentlig be-saknamån de kanutelämnas i denför bolaget anses
resul-aktier. får bolagetsbolagets Dockför bedömningentydelse av

räkenskapsåret enligtför detbalansräkningtaträkning och senaste
utelämnas.första stycket A

21 §
försådana be-upplysning lämnasskallemissionsprospektetI om
viktigaställningverksamhetsresultat ochbolagetsdömningen av
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förhållanden händelseroch i övrigt väsentlig betydelse för bolagetav
vilka hänför sig till tiden efter den period omfattas de i 20 §som av
angivna handlingarna.

Framlägges emissionsprospek- Framlägges emissionsprospek-
åtta månaderän eftertet åtta månaderän eftersenare tet senare

utgången det räken- utgången detsenaste räken-av senasteav
skapsår, för vilket årsredovis- skapsår. för vilket årsredovis-
ning och revisionsberättelse ning och revisionsberättelse
avgivits, skall emissionsprospek- avgivits, skall emissionsprospek-

innehålla uppgifter innehållatet uppgiftermotsva- tet motsva-
rande delårsrapport enligt 11 rande delårsrapport enligt 5 kap.
kap. 13 och 14 §§. Dessa 2 och 3 §§ ârsredovisningslagenupp-
gifter skall tiden från 0000.00. Dessa uppgifter skallut-avse
gången nämnda räkenskapsår tiden från utgångenav avse av
till dag tidigare nämndaän räkenskapsår tilltre dagen en
månader före emissionsprospek- tidigare månaderän företre

tillhandahållande. emissionsprospektetstets tillhanda-
hållande.

8 kap.
13 §

Styrelsen eller ställföreträdare för bolaget får företagaannan
rättshandling eller åtgärd ägnad beredaär otillbörligannan attsom
fördel aktieägare eller till nackdel för bolaget ellerannan annan
aktieägare.

ställföreträdare får efter- ställföreträdare får efter-
komma föreskrift bolagsstäm- komma föreskrift bolagsstäm-av av

eller bolagsorgan, eller bolagsorgan,annatman annatom man om
föreskriften icke gällande föreskriftenär icke gällandeär
därför den står i strid därför den står iatt stridmot att mot
denna lag eller bolagsordningen. denna lag, ársredovisningslagen

0000.00 eller bolagsordningen.

15 §
För registrering skall bolaget anmäla har tillutsettsvem som

styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare
och enligt ll § har bemyndigats bolagets vägnarvem som att ta

delgivning deras postadress ochemot eller,samt personnummer om
sådant saknas, födelsedatum. Om ledamot eller suppleant haren

enligt lagen 1987:1245utsetts styrelserepresentation för deom



1994:Författningsförslag SOU 1764

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

bolagetregistrering skallskall detta För ävenprivatanställda, anges.
firma tecknas.hur bolagetsvilka ochanmäla av

anmäleskap. 9 §bolaget enligt 2gångenförstaAnmälan närgöres
inträffat iändringefter detdärefterochregistreringför attgenast

registrering enligtförskall anmälasanmälts ellerförhållande som
denanmälan tillkommer ävenstycket. Rättförsta göraatt som an-

gäller.mälningen
Ändras anmäla det förbolagetskallpostadress,bolagets genast

registrering.
ordinarieefter denVarje årordinarieefter denVarje år

skall bolaget tilltill bolagsstämmanbolagetskallbolagsstämman
registreringsmyndigheten sändasändaregistreringsmyndigheten

förteckningaktuellin överförteckningaktuell överin enen
styrelseledamöter,bolagetsstyrelseledamöter,bolagets

supplean-verkställande direktör,supplean-direktör,verkställande
ochfirmatecknareochfirmatecknare ter, vem somter, vem som

bemyndigats§ harenligt 11bemyndigats§ har attenligt ll att
bolagetspå vägnarbolagets ta emotpå vägnar ta emot

uppgift derasdelgivning meduppgift derasmeddelgivning omom
ochpostadressochpostadress personnummerpersonnummer

saknas, födelse-sådanteller,födelse-saknas,sådanteller, omom
Förteckningen skallskall datum.Förteckningendatum.
samtidigt medinsändasmedsamtidigtin attsändas att enen
årsredovisningen ochavskriftochårsredovisningenavskrift avav

inrevisionsberättelsen sändsinsändsrevisionsberättelsen
årsredovis-§enligt 4 kap. 3 1stycket.andrakap. 3 §enligt 11

000000.ningslagen

9 kap.
§17

till-bolagsstämmobeslutOmbolagsstämmobeslutOm
ordning ellerkommit i behörigordningi behörigtillkommit

denna lag,stridereljestdenna lagstridereller eljest motmot
0000:00ársredovisnirzgslagerzkan talanbolagsordningen,eller
kan talanbolagsordningen,eller ellerupphävandebolagetmot om

ellerupphävandebolagetförasbeslutetändring mot omavav
förasändring beslutetstyrelsen,elleraktieägare avavav
styrelsen,elleraktieägareverkställan-ellerstyrelseledamot av

verkställan-styrelseledamot ellerSådan talan kande direktör.
talan kanSådande direktör.styrelsendenföras även somav
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obehörigen införa föras den styrelsenvägrat ävenatt av som
såsom aktieägare i aktieboken. obehörigen införavägrat att

såsom aktieägare i aktieboken.
Talan skall väckas inom månader från dagen för beslutet. Väck-tre

icke talan inom tid till förlorad.talanär rättensagtses som nu
Talan får väckas vad i andra stycketän sägs närsenare

beslutet sådant det lagligen kan fattas med allaär att ens
aktieägares samtycke,

till2. samtycke beslutet kräves alla eller vissa aktieägare ochav
sådant samtycke givits, eller

kallelse till skett eller de för bolaget gällande be-stämman
stämmelserna kallelse väsentligen eftersatts.om

Dom, varigenom bolagsstämmans beslut upphäves eller ändras,
gäller för de aktieägare instämt talan. Rätten kan ändraäven som
bolagsstämmans beslut endast det kan fastställas vilket innehållom

Ärbeslutet rätteligen borde ha haft. bolagsstämmans beslut sådant
enligt denna lag skall anmälas för registrering och har detsom upp-

hävts ändratseller dom vunnit laga kraft eller hargenom som genom
beslut under rättegången förordnats bolagsstämmans beslut fåratt
verkställas, skall underrätta registreringsmyndigheten för regi-rätten
strering.

10 kap.
3 §

Minst bolagsstämman utsedd revisor skall auktoriseraden av vara
revisor eller godkänd revisor.

Minst bolagsstämman utsedd revisor skall auktoriseraden av vara
revisor om

tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de
två räkenskapsåren överstiger gränsbeloppsenaste ett motsvararsom

gånger det basbelopp1 000 enligt lagen 1962:381 allmän för-om
säkring gällde under den månadensista respektive räken-som av
skapsâr,

antalet anställda hos bolaget under de två räkenskapsårensenaste
i medeltal överstigit 200, eller

bolagets aktier eller skuldebrev noterade vid börs ellerär en
auktoriserad marknadsplats.

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer kan i frågasom
visst beträffandebolag, vilket de i andra stycket eller1 2 angivnaom

omständigheterna föreligger, förordna fårbolaget viss god-att utse
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känd revisor i stället för auktoriserad revisor. Sådant beslut giltigtär
fem år.i högst

Vad i andra och tredje styckena Vad i andra och tredje styckena
föreskrives gäller för föreskrivs gäller för moder-även även
moderbolag i koncern bolag i koncernomen en om

koncernföretagens nettovärdet koncernföre-nettovärdet 1 avav .
tillgångar enligt fastställda kon- tillgångar enligt fastställ-tagens
cernbalansräkningar för de två da koncernbalansräkningar för

räkenskapsåren de två räkenskapsärenöver-senaste. senaste
det gränsbelopp det gränsbeloppstiger överstigersom anges som

ellerandra stycket antalet andra stycket,i iom anges
anställda vid koncernföretagen antalet anställda vid kon-

nämnda tid i medeltalunder cernföretagen under den tid som
200.överstigit i 1 i medeltal överstigitanges

200, eller
moderbolaget inteom upp-

koncernredovisning,rättar netto-
värdet koncernföretagensav
tillgångar, enligt fastställda
balansräkningar för koncernföre-

två räkenskapsår,tagens senaste
på moderbolagets balansdag
överstiger det gränsbelopp som

i andra stycket.anges
i andra och fjärde styckenabolag skall aukto-I änannat som avses

tillriserad revisor tiondel samtliga aktier begärägareutses, enom av
vid där revisorsval skall ske.det bolagsstämma,

10 §
Revisorerna skall för varje räkenskapsår revisionsberättelseavge

till bolagsstämman. Berättelsen skall överlämnas till bolagets styrelse
tvâ veckor före ordinarie bolagsstämma.senast

Revisionsberättelsen skall inne- Revisionsberättelsen skall inne-
uttalande, huruvida års- hålla uttalande, huruvidahålla års-

enligtredovisningen uppgjorts redovisningen enligtupprättats
årsredovis-denna lag. Har i ârsredovisningslagen 0000:00.

icke sådana i årsredovisningen ickeningen lämnats Har läm-
sådana upplysningarenligtupplysningar 11 kap. natssom som

enligtskall lämnas, skall revisorerna nämnda lag skall lärrmas,
det kan ske, skall revisorerna dettadetta och, och,om angeange
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lämna erforderliga upplysningar det kan ske, länma erforder-om
i sin berättelse. liga upplysningar i sin berättelse.

revisorerna vid sin gransk-Har Har revisorerna vid sin gransk-
funnit åtgärdning eller för- ning funnit åtgärd eller för-att att

summelse, kan föranleda summelse, kan föranledasom er- som
sättningsskyldighet, ligger ersättningsskyldighet, ligger
styrelseledamot eller verkställan- styrelseledamot eller verkställan-

direktörde till last eller de direktör till last elleratt att
styrelseledamot eller verkställan- styrelseledamot eller verkställan-

direktör eljest handlatde i strid de direktör eljest handlat i strid
denna lag eller bolagsord- denna lag, årsredovisnings-mot mot

ningen skall det anmärkas i lagen eller bolagsordningen skall
Revisionsberättelsenberättelsen. det anmärkas i berättelsen. Revi-

skall innehålla uttalandeäven sionsberättelsen skall inne-även
angående ansvarsfrihet för hålla uttalande angående ansvars-
styrelseledamöterna och verkstäl- frihet för styrelseledamöterna

Revisorernalande direktör. kan och verkställande direktör. Revi-
i övrigt i berättelsen med- kan iäven övrigt i berät-ävensorerna

dela upplysningar de önskar telsen meddela upplysningarsom som
bringa till aktieägarnas känne- de önskar bringa till aktieägarnas
dom. kännedom.

revisionsberättelsen skall ocksåI anmärkas revisorerna funnitom
bolaget inte fullgjorthar sin skyldighetatt

föravdrag preliminär A-skatt eller kvarstående skattgöraatt
enligt uppbördslagen 1953:272,

anmäla sig för registrering enligt 19 § lagen 1968:430att om
mervärdeskatt,

uppgift enligtlämna 54 § 1 uppbördslagen eller 4 §att mom.
lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare ellerom av
22 § lagen mervärdeskatt, ellerom

tidi betala skatter och avgifter i4. l-3.rättatt som avses
revisionsberättelsen innehållerOm anmärkning bolaget inteattom

har fullgjort skyldighet i fjärde stycket 1-4, skall reviso-som avses
sända in avskrift revisionsberättelsen till skatte-genastrerna en av

myndigheten.
Revisionsberättelsen skall innehålla huruvidayttrande förteckning

enligt kap.12 9 § skyldighet därtill förelegat ochupprättats när
särskilt uttalande angående fastställandet balansräkningen ochav
resultaträkningen angående det i förvaltningsberâttelsen fastställ-samt

förslaget till dispositioner beträffandeda bolagets vinst eller förlust.
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skall revisor särskild revisionsberättelsemoderbolagI avge en
första-tredje sjättebeträffande koncernen. Bestämmelserna i och

styckena motsvarande tillämpning.äger

§15
registrering skall bolaget anmäla till revisorFör utsettssomvem

och Bestämmelserna i 8 kap.dennes postadresssamt personnummer.
skall härvid tillämpas.§ andra stycket15

Varje år efter den ordinarieVarje år efter den ordinarie
skall bolaget tillskall bolaget till bolagsstämmanbolagsstämman

registreringsmyndigheten sända registreringsmyndigheten sända
in aktuell förteckningaktuell förteckningin över överenen

uppgiftrevisorer uppgift bolagets revisorer medbolagets med
deras postadress ochderas postadress och person- om person-om

Förteckningen skallFörteckningen skall nummer.nummer.
samtidigtin samtidigt med sändas in medsändas attatt en en

avskrift årsredovisningen ochavskrift årsredovisningen och avav
revisionsberättelsen sänds in revisionsberättelsen sänds in en-

ligt 4kap. 3§ årsredovis-kap. 3 § andra stycket. 1enligt 11
ningslagen 0000:00.

12 kap.
1§

Utbetalning till aktieägarna Utbetalning till aktieägarnaav av
medel får endast bolagets medel får ske endastbolagets ske

i enligt bestämmelserna i dennaenligt bestämmelserna denna
vinstutdelning, utbetal- lag vinstutdelning, utbetal-lag omom

nedsättning aktie- ning vid nedsättning aktie-ning vid av av
kapitalet, reservfonden ellerkapitalet eller reservfonden och

utskiftning vid bolagets likvida- överkursfonden utskiftningoch
tion. vid bolagets likvidation.

delvisbolagets verksamhet helt eller skall ha syfteOm änannat att
aktieägarna, skall bolagsordningen innehållabereda vinst bestäm-

användning vinst och behållna tillgångar vid bolagetsmelse om av
likvidation.

3 §
vinstutdelning fattas bolagsstänmia. Stämman fårBeslut avom

i mån skyldighet därtill föreligger enligt andra stycketendast den
bolagsordningen besluta utdelning beloppeller enligt större änom av

godkänt.styrelsen föreslagit eller
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på Bolagsstämman skall på yrkan-Bolagsstämman skall yrkan-
minsttill minst tiondel de till tiondelde ägareägare enav en av

aktier beslutasamtliga aktier besluta samtligaut- ut-avav
delning åtminstone belopp delning åtminstone beloppett ettav av

motsvarande hälftenmotsvarande hälften vad vadav som av som
återstår nettovinsten för året, återstår nettovinsten för året,avav

balanserad sedan avdrag skett för balanseradsedan avdrag skett för
överstiger friaöverstiger fria förlust,förlust, somsom

för fonder, reservfond ochoch reservfond, ochfonder över-
enligt lag eller kursfond, och för belopp,belopp, som som

tillbolagsordning skall enligt lag eller bolagsordningavsättas
enligtbundet kapital eller skall till bundetavsättaseget eget

bolagsordning eljest skall kapital eller enligt bolagsordningan-
för ändamål förvändas eljest skall användasänannat annat

Sådantutdelning till aktieägarna. ändamål utdelning till aktie-än
skall framställas Sådant yrkande skall iyrkande ägarna.

innan beslut ordinarieordinarie framställas påstämma stämma
användning vinsten fattas. innan beslut användningav om avom

får ske i strid fattas. Utdelning fårUtdelning vinstenmot
skyldig i strid Stämman2 Stämman ske 2 ärär att mot

fembesluta högre utdelning skyldig besluta högreän att
bolagets kapital. femutdelning änprocent procentav egna av

kapital.bolagets egna
avstämningsdagen i bolagsstämmansavstämningsbolag skallI anges

till aktieägare. Utdelningen förfaller till betalningbeslut utdelningom
påskall betalas dröjsmål.på avstämningsdagen och Denutan som

införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3avstänmingsdagen är
vidbehörig utdelningen. Var han12 § skallkap. att mottagaanses

kap. 3 § tredje stycket motsvarandemottagandet berättigad, 4äger
tillämpning.

4 §
reservfond skall beloppTill avsättas som

reservfonden ochreservfonden uppgår över-omom
aktiekapi-tjugo kursfonden uppgår till tjugotill procent av

tio aktiekapitalet,minsttalet, procent procent mot-motsvarar av
nettovinsten för tio denden del minst procentav svarar avav

för åretgår för täcka del nettovinstenåret att somsom av
förlust, för täcka balanseradbalanserad går att

förlust,
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på grund aktieteckrzingav
erhållits för aktierna detutöver
nominella beloppet,

den för vilken aktie förver- den för vilken aktie förver-
kats erlagt till bolaget, kats erlagt till bolaget,

enligt kap. skall till-4 17 § enligt 4 kap. 17 § skall till-
falla bolaget, falla bolaget,

utbytevid fordran enligt vid utbyte fordran enligtav av
skuldebrev aktie, skuldebrev aktie,mot motsvarar mot motsvarar
skillnaden mellan fordringsbe- skillnaden mellan fordringsbe-

loppetaktiensloppet och nominella och aktiens nominella
belopp, belopp,

enligt bolagsordningen skall enligt bolagsordningen skall
till reservfonden,avsättas till reservfonden,avsättas

beslutenligt bolagsstäm- beslutenligt bolagsstäm-av av
eljest skall överföras från eljest skall överföras frånman man

det i balansräkningen redovisade det balansräkningeni redovisade
fria kapitalet till fria kapitalet tillegna reserv- egna reserv-
fond. fond.

Vid stycketberäkning det belopp, förstaenligt minstav som
skall till reservfond, skall nettovinsten ökasavsättas med vad som
kan ha tillerkänts styrelseledamot, verkställande direktör eller annan

tantiem.som
Nedsättning reservfond får Nedsättning reservfond ellerav av

beslutenligt bolagsstämman överkursfond får enligt beslutav av
endast ske för bolagsstämman endast ske för

täckande sådan förlust enligt fastställd balansräkningav som
kan täckas fritt kapital,egetav

2. ökning aktiekapitalet nyemission eller fondemission,av genom
eller

ändamål, med tillämpning:motsvaranderätten 6annat om av
kap. 6 § tillstånd till nedsättningen.ger

13 kap.
3 §

Har aktieägare uppsåtligen Har aktieägare uppsåtligenge- ge-
missbruk sitt inflytande i missbruk sitt inflytande inom av nom av

bolaget medverkat till överträdel- bolaget medverkat till överträdel-
denna lag eller bolagsord- denna lag, årsredovisnings-se av se av

ningen, kan på grundrätten, lagen 0000.00 eller bolagsord-om
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missbrukets långvarighet eller ningen, kan på grundrätten,av om
anledning särskilda skäl missbrukets långvarighet ellerannan av

därtill föreligger, på talan anledning särskilda skälav annan
till tiondel samtliga därtill föreligger, på talanägare en av av

aktier besluta, bolaget skall till tiondel samtligaägareatt en av
träda i likvidation. Rätten kan aktier besluta, bolaget skallatt
dock i sådant fall på yrkande träda i likvidation. Rätten kanav
bolaget i stället ålägga bolaget sådantdock i fall på yrkande av

inom viss tid inlösa käran- bolaget i stället ålägga bolagetatt
aktier.dens Försummar bolaget inom viss tid inlösa käran-att

lösa aktierna fastställdinom dens aktier. Försummar bolagetatt
tid, skall talan den lösa aktierna inom fastställdrätten attav

aktier skolat inlösas besluta, tid, skall talan denrättenvars av
bolaget skall träda i likvida- aktier skolat inlösas besluta,att vars

bolaget skall träda likvida-tion. att
tion.

omVid avgörande frågan beslut likvidation eller beslutav om om
tagasinlösen aktier skall meddelas, skall särskild hänsyn till deav

anställdas fordringsägamasoch intressen. Inlösen enligt första stycket
får dock ske, bolagets kapital, beräknat enligt 2 § tredjeegetom

efterstycket, inlösen skulle understiga halva aktiekapitalet.
egnaVid beräkningen det kapitalet skall de aktierav som avses

inlösasskola tillgång värde.upptagas utansom
Om aktieägare, sedan talan enligt denna paragraf behörigen väckts,

sin del återkallarför talan, kan övriga aktieägare deltagit isom
väckande talan fullfölja demia.av

4 §
förordnar bolaget skall iRätten träda likvidation,att om

likvidationsskyldighet föreligger enligt bolagsordningen,
bolaget i konkurs avslutas med överskott och bolagsstäm-är som
icke inom föreskriven tid fattat beslut likvidation enligtman om

19
bolaget saknar till registret anmäld behörig styrelse eller verk-

ställande direktör skall finnas enligt denna lag, ellersom
bolaget har enligt kap.11 4. bolaget inte har års-insänt

årsredovisning för3§ in redovisning enligt 4 kap. 3 § 1sänt
något tvåde räken- årsredovisningslagen 0000:00senasteav
skapsåren. för något de tvåsenasteav

räkenskapsåren.
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dock ej, det styrkes likvida-likvidation meddelasBeslut attomom
handläggningtionsgrunden upphört under ärendets i tingsrätten.

pålikvidation enligt första stycket anmälanFråga prövas avom
eller ansökan styrelsen, styrelseleda-registreringsmyndigheten av

fall iverkställande direktör eller aktieägare. I nämn-mot, som avses
ellerfrågan på ansökan borgenärda stycke 2-4 ävenprövas av annan

beroende någon finnes kan företrädakanrätt attav somvars vara
bolaget.

9§
trätt i likvidation bolaget i likvidationbolaget NärNär trätt

skall styrelsen verkställandeskall styrelsen och verkställande och
redovisning direktör redovisningdirektör genast genast avgeavge

sin förvaltning bolagets för sin förvaltning bolagetsför av av
angelägenheter den tid,angelägenheter under den tid, för under för

redovisningshandlingarredovisningshandlingar vilkenvilken
framlagtsbolagsstämma. förut på bolagsstämma.förut framlagts

skallRedovisningen framläggas Redovisningen skall framläggas
så på bolagsstämma såpå bolagsstämma det detsnart snart

ske. Bestämmelserna kan ske. Bestämmelsernakan om om
revisions- årsredovisning ársredovisnings-årsredovisning och i

0000.-00berättelse motsvarande revisionsbe-lagen ochäger
tillämpning. rättelse motsvarande till-äger

lämpning.
Omfattar tiden föregående räkenskapsår, skall särskild redo-även

omfattande koncernredovisning,visning, i moderbolag även avges
år.för nämnda

12§
Likvidatorema skall för varje Likvidatorerna skall för varje

årsredovis- räkenskapsår årsredovis-räkenskapsår avge avge
framlägges på ordi- ning, framlägges på ordi-ning, som som

narie bolagsstämma för god- narie bolagsstämma för god-
fråga frågakännande. I kännande. Istämman stämmanom om

och redovisningenoch redovisningen 9 kap. 9 kap.äger äger
stycket och 2 5 § andra stycket 1 och 2 25 § andra 1 samt samt

andra-fjärde stycke-I kap. 9 § kap. 48 § första1 47 stycket,
tillämpning,10 och 11 §§ andra stycket, och51 § bestäm-na,

melserna finansieringsanalysom
första2 kap. I § stycket ochi
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ärsredovisningslagen52§
0000:00 tillämpning.

balansräkningen det kapitalet i varvidI post,upptages egna en
linjen, förekommande fall fördelat påaktiekapitalet inom ianges

aktieslag.olika
fårfår till Tillgång tillTillgång upptagasupptagas

den beräknas högre värde den beräknashögre värde änän
efter för försälj-inbringa efter avdrag för försälj- inbringa avdrag

tillgång ningskostnaderna. Om tillgångningskostnaderna. Om
inbringaberäknas inbringa väsentligt kan beräknas väsentligtkan

belopp det i balans- högre belopp det i balans-högre änän
räkningen värdet eller räkningen värdet ellerupptagnaupptagna

för skuld och likvidations- för avsättning, skuld ochom om
åtgåkostnad kan beräknas likvidationskostnad kan beräknasett
avvikerbelopp väsentligt åtgå belopp väsentligtettsom som

från redovisad skuld, skall vid från redovisadavviker avsättning
tillgångs- eller skuldposten det videller skuld, skall tillgångs-,

inomberäknade beloppet eller skuldpostenavsättnings- detanges
linjen. beräknade beloppet inomanges

linjen.

14 kap.
1§

fusion, varigenom Avtal fusion, varigenomAvtal ett ettom om
överlåtandeaktiebolag överlåtande bolag aktiebolag bolag

likvidation likvidationupplöses och upplöses ochutan utan
tillgångar och skulderdess dess tillgångar, avsättningar ochöver-

aktiebolag över- skulder aktie-övertagesannattages annatav av
för blitagande bolag, skall bolag övertagande bolag, skallatt

bolagsstäm-giltigt godkännas för bli giltigt godkännasattav av
överlåtande bolaget,i det bolagsstämman i det överlåtandeman
följer 8 Fusion följerbolaget,annat annatom av om av

ske hinder detkan 8 Fusion kan ske hinderutan att utanav
i likvi-överlåtande bolaget det överlåtande bolagetträtt attav

dation. sådant fall skall likvida- likvidation. sådant fallI i Iträtt
tionen avslutas registrering likvidationen avslutasskallnär när
skett tillstånd enligt skettregistreringrättens rättensav av

Vid avtal fusion mellan5 tillstånd enligt 5 Vid avtalom om
bankaktiebolagaktiebolag och fusion mellan aktiebolag och

gäller bestämmelserna i kap.11 bankaktiebolag gäller bestämmel-
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bankaktiebolagslagen 1987: bankaktiebolags-i l1 kap.serna
lagen618. 1987: 618.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under
föreminst vecka den bolagsstämma, vid vilken fråga god-en om

kännande fusionsavtal skall behandlas, läggas fram stäm-samtav
man,

förslag till bolagsstämmans beslut,
fusionsavtalet, skall fusionsvederlaget och grundernasom ange

dess fördelning,för
redogörelse styrelsen för de omständigheter kanav som vara av
vid bedömningen förslagets lämplighet förvikt bolaget,av
yttrande revisorerna styrelsens redogörelse enligt4. överav

årsredovisningen skall behandlas handlingarstämman,om
förstai 4 kap. 4 § stycket 1-3,angessom

i fusionsvederlaget ingår aktier i det Övertagande bolagetom
detta bolag utfärdade konvertibla skuldebrev skuldebreveller ellerav

förenade med optionsrätt till nyteckning, handlingar i 4som anges
första beträffande det4 § stycket 1-3 Övertagande bolaget.kap.

Handlingarna skall tillsändas aktieägare begär det ochgenast som
sin postadress.uppger

2§
fusion,Avtal varigenom Avtal fusion, varigenomom om

två eller flera aktiebolag två eller flera aktiebolagöver- Över-
låtande bolag förenas låtande bolag förenasatt attgenom genom

aktiebolag bildabilda aktiebolagett nytt ett nyttsom som
deras tillgångar derasoch tillgångar,övertarövertar avsätt-

skulder aktierna i det ochningar skulder aktiernaöver-mot mot
tagande bolaget, skall för bli i det Övertagande bolaget, skallatt
giltigt godkännas bolagsstäm- för bli giltigt godkännasattav av

i varje överlåtande bolag. bolagsstämman i varje överlåtan-man
Bestämmelserna i första1 § bolag.de Bestämmelserna i 1 §

andra meningenstycket första stycket andra meningenäger
motsvarande tillämpning. motsvarande tillämpning.äger

Handlingar, i § andra stycket 1-5, skall för1 upprättassom anges
överlåtandevarje bolag. De skall hållas tillgängliga för aktieägare i

överlåtande bolag under minst vecka före bolagsstämma vid vilkenen
fusionsavtalfråga godkännande skall behandlas. Handlingarnaom av

skall sändas till aktieägare begär ochdet singenast som uppger
postadress. De skall läggas fram på stämmorna.
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Fusionsavtalet tjänar stiftelseurkund för det Övertagande bola-som
förslagAvtalet skall innehålla till bolagsordning och hurget. ange

styrelse och revisorer skall Godkänner bolagsstämmornautses. av-
samtidigttalet, skall de styrelse och revisorer.utse

§5
skall underrätta registreringsmyndigheten ansökanRätten enligtom

och lagakraftvunnet beslut meddelats med anledning4 § om som av
ansökningen.

fusionsvederlaget helt eller delvis aktier i detUtgöres Övertagan-av
fullgjortde bolaget och har det eller de överlåtande bolagen sina

fusionsavtalet, skall för registreringskyldigheter enligt bolagen an-
mäla aktiekapitalets ökning eller, vid fusion enligt 2 det över-att

bildats och styrelse för Anmälningen,tagande bolaget det.utsetts
aktierna, månaderteckning skall inom tvâ frånersätter görassom av

tillstånd till fusionen laga kraft. Vid amnälnings-det vunniträttens
från auktoriseradhandlingen skall fogas intyg eller godkänd revisor

överlåtande tillgångarbolags överlämnats till det Övertagandeattom
tillämpningbolaget. Vad motsvarande iägersagtssom nu om

fusionsvederlaget ingår konvertibla skuldebrev eller skuldebrev för-
nyteckningenade med optionsrätt till det Övertagande bolagetsom

med anledning fusionen.utger av
Överlåtandeöverlåtande bolags tillgångar bolags tillgångar,

undantag skulderoch skulder med avsättningar och medav
skadeståndsanspråk enligt 15 undantag skadeståndsansprâkav

l-3 §§ övergår till det enligt kap. 1-3 §§ övergår tillkap. 15
Övertagande bolaget. laga- det bolaget,Övertagandenär när
kraftvunnet beslut bifall till lagakraftvunnet beslut bifallom om
ansökan enligt 4 § registrerats till ansökan enligt 4 § registre-
och, i fall i andra och, i fall i andraratssom avses avsessom
stycket, anmälan där stycket, anmälan däräven ävensom som

registrerats. registrerats.angesanges
ansökan tillstånd gjorts inom föreskriven tid ellerHar rättensom

lagakraftvunnet beslut avslagit ansökan, skallhar regi-rätten genom
streringsmyndigheten förklara frågan fusion förfallen. Detsammaom

gjort stycket inomgäller bolagen anmälan enligt andra före-om
tid eller registreringsmyndigheten lagakraftägandeskriven genom

beslut avskrivit sådan anmälan eller registrering.vägrat
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15 kap.

och Stiftare, styrelseledamot ochstyrelseledamotStiftare,
verkställande direktör, vidvidverkställande direktör, somsom

sitt uppdraguppdrag fullgörandesittfullgörande avav
uppsåtligen eller oaktsamhetoaktsamhetuppsåtligen eller avav

bolaget, skallskall skadarbolaget, ersättaskadar ersätta
gällergäller skadan. Detsammaskadan. Detsamma närnär

villas aktieägare elleraktieägare eller skadanvillasskadan
överträdelseöverträdelse annan genom avavgenomannan

denna lag, årsredovisningslagenbolagsordningen.lag ellerdenna
bolagsordningen.000000 eller

3§
skyldigAktieägareskyldigAktieägare ärär attatt er-er-
hanskadaskada han sättasätta attatt som genomgenomsom

överträdelsemedverka tilltill överträdelsemedverka avav
ársredovisningslagendenna lag,eller bolagsordningenlagdenna

oakt- bolagsordningeneller 0000:00 elleruppsåtligen grovav
aktie- uppsåtligen eller oakt-tillfogar bolaget,samhet grovav

med tillfogar bolaget, aktie-eller Om det samhetägare annan.
fortsatt det medtill faran för eller Omhänsyn ägare annan.

och förhållandena i till faran för fortsattmissbruk hänsyn
förhållandenapåkallat, han missbruk och iövrigt ävenär är

skadelidande haninlösa övrigt påkallat,skyldig är ävenäratt
Lösenbeloppet skyldig inlösa skadelidandeaktieägares aktier. att

Lösenbeloppettill belopp aktieägares aktier.bestämmes ärsom
med hänsyn till bolagets bestämmes till beloppskäligt ärsom

omständig- skäligt hänsyn till bolagetsställning och övriga med
omständig-ställning och övrigaheter.

heter.

18 kap.
7 §

myndighets beslut i till-i till-myndighets beslut MotMot
ståndsärende enligt 2 kap.kap. 1 7stândsärende enligt 2 l 7

ellerkap. 8 kap. 4 11eller 11 10 18 kap. 4kap. l
kap. 2 eller 3 § eller 12 kap.11 kap. 6 § 10kap. 2 eller 3

föres talan hos regeringen8§stycket eller 12eller 8 § första 1
besvär.talan hos8 § föreskap. genomrege-

besvär.ringen genom
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fall enligt förstadenna lag ibeslut enligtlänsstyrelses änMot annat
besvär.kammarrättenföres talan hosstycket genom

anmälanbeslut varigenomregistreringsmyndighetensTalan mot
första stycket föres hosenligt 4 §registreringavskrivits eller vägrats

månader från beslutets dag.inom tvåbesvärkammarrätten genom
registreringsmyndigheten i 4 §beslutgällerDetsamma som avsesav

tredje stycket.
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ändring i bokföringslagenLag 1976:125om

utfärdad den

föreskrivsHärigenom i lagen skall införas 11att ny a

11 §a
aktiebolag för sådanaFör och handelsbolag omfattas års-som av

redovisningslagen 00OO:0O gäller föreskrifterna i 2 kap. nämnda lag
i stället för bestämmelserna i 13-20 §§.
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årsredovisning i Vissa företagm.m.

föreskrivs dels nuvarande kap. § skall betecknasHärigenom 1 1att
1kap.1a§,

ochdels 2 kap. 3 och 5-9 §§, 3 kap. 7 10 §§, 4 kap. 10att
skall följande lydelse,§§ 5 kap. 2 § haoch 14 samt

införasdels i lagen skall kap. 11att ny
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1 kap.

§1
Bestämmelserna kap.,i 1-2 3
kap. I-10 4 kap. 8 §samt

stycket ochandra 12 § inteär
tillämpliga sådana handels-på

omfattas årsredo-bolag som av
visningslagen 0000.00. Be-
träffande sådana handelsbolag

vid tillämpningen 3avses av
kap. 11 § och 4 kap. med be-

moderföretag,greppen
dotterföretag och koncern vad

i kap. 3 § nämnda1angessom
lag.

2 kap.
3 §

enligtAvskrift årsredovisningen Företag 4 kap. 3 §somav
månader efterskall första eller andra stycket skyl-ärsenast sex

räkenskapsårets utgång sändas hadigt auktoriserad revisoratt
till och registrerings-in Patent- skall månader eftersenast sex

verket, tillgångarnas räkenskapsårets utgång sända innetto-om
vårde rörelsen enligt balans- avskrifti årsredovisningen tillav

för de tvåräkningar och registreringsverket.Patent-senaste
räkenskapsåren överstiger ett
gränsbelopp motsvararsom

gånger det basbeloppI 000
lagen 1962:381enligt om
försäkring gälldeallmän som
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under den månadensista av
respektive räkenskapsår eller om
antalet anställda i rörelsen under

och de tvåvart ett senasteav
räkenskapsåren i medeltal har
överstigit 200.

stycket gällerFörsta föräven
företag moderföretag iärett som
koncern enligt denna lag,en om

nettovärdet koncernföretagetsav
tillgångar enligt koncernbalans-
räkningar för de två senaste
räkenskapsåren överstiger det
gränsbelopp förstaisom anges

ellerstycket antalet anställdaom
vid koncernföretagen under vart
och dessa år i medeltalett av
har överstigit 200.

5 §
upprättandeVid årsredovisningen skall följande iakttas:av

Bestämmelserna i 21 § första stycket bokföringslagen 1976:125
skyldighet till ârsbokslutet foga sammanställningatt överom en

privata tillgångar och skulder tillämpas inte.
Skyldighet2. särskilt redo- Skyldighet särskilt redo-att att

visa storlek och förändringar visa storlek och förändringarav av
lagerreserven föreligger endast i lagerreserven föreligger endast i
fråga årsredovisningsskyl- fråga företag i 4om om som avses
dighet förstai 3 § kap. första3 § stycket.som avses
stycket.

Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer medge bruttoomsättningssummanattsom
inte behöver i resultaträkningen.anges

förvaltningsberättelse4. Om inte skall skall balansräk-upprättas,
ningen medelantalet under räkenskapsåret anställda personerange
meduppgift fördelningen mellan kvinnor ochom

6§
Vid upprättande årsredovis- Vid upprättande årsredovis-av av

ning för företag i 3 § ning för företag i 4som avses som avses
första stycket och moderföretag kap.i 3 § första stycket och mo-
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koncern andrai 3 § derföretag i koncern isom avses som avses
stycket i årsredovisningenskall kap. andra4 3 § stycket skall i
återges resultaträkningen och årsredovisningen återges resultat-
balansräkningen för räkningen och balansräkningennärmast
föregående räkenskapsår. förHar föregående räken-närmast
under året någon ändring vid- skapsår. under åretHar någon
tagits beträffande speciñceringen ändring vidtagits beträffande

i resultaträkningen och speciñceringen i resul-poster posterav av
balansräkningen, skall uppgifter- taträkningen och balansräkning-

från den tidigare årsredovis- skall uppgifterna från denna en,
ningen sammanställas så tidigare årsredovisningenatt sam-

kan jämförasdessa med såmanställas dessa kan jim-posterna att
årsredovisningen,i den föras med i denposternasenare senare

särskilt hinder inte årsredovisningen, särskiltmöter.om om
hinder inte möter.

7§
företag iFör 3 § För företag 4 kap.som avses som avses

första stycket skall i årsredovis- 3 § första stycket skall i årsredo-
ningen och årsbokslutet lämnas visningen och årsbokslutet läm-
uppgifter i följande avseenden: uppgifter i följandenas avseen-

den:
För varje i balansräkningen anläggningstill-post upptassom som

gång och där skepp eller maskiner, inventarier och dylikt eller bygg-
nader ingår skall dels tillgångarnas anskaffningsvärde, dels detanges
sammanlagda beloppet de och nedskrivningar har före-av av- som
tagits på anskaffningsvärdet intill balansdagen. Har sådana tillgångar
uppskrivits, skall kvarstående oavskrivet beloppäven anges av upp-
skrivningen.

För fastigheter anläggningstillgångar skallär taxe-som anges
ringsvärdet med fördelning på de tillgångar har upptagits undersom
särskilda i balansräkningen.poster

Driver företaget rörelsegrenar väsentligen oberoendeärsom av
varandra, skall bruttoresultatet varje sådan rörelsegren redovisasav
särskilt.

Uppgifterna får in i tydliga hänvisningar vid degörstas noter, om
i redovisningshandlingarna uppgifterna hänför sig till.poster som

8 §
Företag i första3 § Företag i 4 kap. 3 §som avses som avses

stycket och moderföretag i kon- första stycket och modetföretagi
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andra koncern i 4 kap.i 3 § 3 §som avsescern som avses
förvalt- andra stycket skallstycket skall upprätta upprätta

förvaltningsberättelse.ningsberättelse.
Förvaltningsberättelsen skall enligt god redovisningssed.upprättas

upplysning dels sådana förförvaltningsberättelsen skall lämnasI om
och ställning viktigaföretagets verksamhetsresultatbedömningen av

redovisning skall lämnas i resultaträk-för vilka inteförhållanden,
händelser väsentlig betydelsebalansräkningen, delsningen och om av
räkenskapsåret eller efter dettashar inträffat underför företaget, som

slut.
förvaltningsberättelsen skall medelantalet under räkenskaps-I anges

såväl för företaget i dess helhet för varjeåret anställda personer som
med tjugo anställda. Vidare skall detarbetsställe än anges sam-mer

och ersättningar tillbeloppet räkenskapsårets lönermanlagda av
företaget anställda i flera länder skall löner ochanställda. Har ersätt-

särskilt för varje land jämte uppgift medelantaletningar omanges
anställda skalli respektive land. Då medelantaletanställda anges

fördelningen mellan kvinnor ochuppgift lämnas män.även om
företag i 4 kap.företag i 3 § FörFör avses som avsessom

första stycket skall till för-stycket skall till förvalt- 3 §första
valtningsberättelsen fogasfogas finansi-ningsberättelsen en en

finansierings- Finansieringsanalys. I finansi-eringsanalys. I
redovisas före- eringsanalysen skall redovisasanalysen skall

finansieringfinansiering och kapital- företagets och kapi-tagets
under räkenskaps- talinvesteringar under räken-investeringar

skapsåret.året.

9§
i § företag i 4 kap.För företag 3 Försom avses som avses

förstycket och för moderföre- 3 § första stycket och moder-första
koncern i 3 § företag i koncern i 4itag som avsessom avses
stycket skall minst gång kap. 3 § andra stycket skallandra en

räkenskapsår minst gång under varje räken-under varje som en
omfattaromfattar tio månader skapsår tioänän som mermer

särskildsärskild redovisning månader redo-avges enavges en
visning delårsrapport.delårsrapport. Rapporterna Rappor-

från skall verksamhetenskall verksamheten terna avseavse
räkenskapsårets början. Minst från räkenskapsårets början.en

Minst delårsrapport skalldelårsrapport skall omfatta en en
omfatta period minstperiod minst hälften och en avav
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två tredjedelarhögst räken- hälften och högst två tredjedelarav
skapsåret. räkenskapsåret.av

Delärsrapporterna skall hållas tillgängliga för Rapporterenvar. som
i första stycket tredje meningen skall två månader eftersenastavses

utgångrapportperiodens sändas in till och registreringsverket.Patent-

3 kap.
7 §

Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningcn skall förvar
sig sammandrag moderföretagets och dotterföretagensutgöra ett av
resultaträkningar och balansräkningar. sammandraget skall upprättas
enligt god redovisningssed.

Koncernresultaträkningen skall utvisa koncernens årsresultat efter
avdrag för redovisad vinstutdelning inom koncernen och efter avdrag

tillägg föreller ökning eller minskning internvinst under räken-av
skapsåret. Koncernbalansräkningen skall utvisa beloppet egetav
kapital eller förlustansamlad i koncernen efter avdrag för intern-
vinster. Med internvinst moderföretaget belöpande andelavses av
vinst på överlåtelse tillgång inom koncernen, i den mån inteav en
överlåtelse tillgången därefter har skett till köpare utanför kon-av en

eller förbrukning tillgången eller nedsättning dess värdecernen av av
har hos det företag inom koncernen har förvärvat till-ägt rum som
gången.

det med hänsynOm till koncernens sammansättning eller andra
särskilda skäl förenat med svårighetersynnerliga vid koncern-är att
redovisningen i visst hänseende tillämpa första eller andra stycket,
får de undantag förhållandena kräver. sådanaFör undan-göras som

skall lämnas motiverad redogörelse i bilaga till koncern-tag en en
balansräkningen.

bilaga tillI koncernbalansräkningcn skall lämnas redogörelseen en
vilka metoder och värderingsprinciper har vidanväntsom som upp-

görandet koncernredovisningen. Skall moderföretaget upprättaav
förvaltningsberättelse skall i denna lämnas sådana upplysningar om
koncernen i 2 kap. 8 § andra och tredje styckena.som avses

Uppgifter koncernens Uppgifter koncernensom om
lagerreserv skall in i kon- lagerreserv skall in i kon-tas tas
cernredovisningen, koncer- cernredovisningen, koncer-om om

sådan storlek sådan storlekär ärnen av som nen av som
i kap. andra2 3 § stycket. i 4 kap. 3 § andra stycket.avses avses

sådana fall skall till koncern- sådana fallI I skall till koncern-
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fogas finansi- fogasredovisningen redovisningen finansi-en en
eringsanalys för koncernen. eringsanalys för koncernen.

10§
ÄrÄr sådan storlek koncern sådan storlekkoncernen av en av

i 2 kap. § andra i 4 kap. 3 § andra3 avsessom avses som
i moderföretagets stycket, skall i moderföretagetsstycket, skall

lämnas uppgifter delårsrapporter lämnas uppgifterdelårsrapporter
för koncernen motsvarande vad för koncernen motsvarande vad

i 2 kap. 10 i 2 kap. 10 Upp-Upp- som angessom anges
och gifterna omsättninggifterna omsättning ochomom

efter skall beloppresultat skall belopp resultat efteravse avse
för interna inom avdrag för interna inomavdrag poster poster

och med hänsyn koncernen och med hänsynkoncernen tagen tagen
till intemvinsteliminering. till intemvinsteliminering.

4 kap.
1§

företag skyldiga företag skyldigaI Iär äratt attsom som
årsredovisning enligt 2 årsredovisning enligt 2upprättaupprätta

§ skall den årsredovis- kap. § och i handelsbolagkap. 1 1 som
fleraningsskyldige eller årsredovisningskyldiga enligtärutse en

revisorer för bestämd tid eller 2 kap. I § årsredovisningslagen
vidare. ärsredovisnings-tills Den 000000 skall den årsredovis-

skyldige bestämmakan ningsskyldige eller fleraatt utseannan en
själv skall revisor.han revisorer för bestämd tid ellerän utse

tills vidare. ârsredovisnings-Den
skyldige kan bestämma att annan

han själv skall revisor.än utse
eller flera revisorssuppleanterEn kan Bestämmelserna iutses.
lag revisorer gäller i tillämpliga delar suppleanter.denna om om

3§
företag i 2 kap. Minst revisor skallI som avses en vara
första stycket och moder-3 § i auktoriserad till-revisor om

koncernföretaget i gångarnas nettovärde enligten som avses
andra stycket nämndai fastställda balansräkningar förav para-

graf skall minst revisor två räkenskapsårende senasteen vara
auktoriserad. överstiger gränsbeloppett som

gånger1 000 detmotsvarar
basbelopp enligt lagen 1962:
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allmän försäkring381 somom
under respektive räken-gällde

antaletskapsår eller an-om
ställda i rörelsen under ochvart

de två räkenskaps-ett senasteav
medeltal har överstigitåren i

200.
Vad första stycket föreskrivsi

för moderföretaggäller iäven en
koncern om

koncemföre-nettovärdet av
tillgångar enligt fastställ-tagens

förda koncernbalansräkningar
räkenskapsårende två senaste

gränsbeloppdetöverstiger som
första stycket,ianges

anställda vid kon-antalet
cernföretagen under den tid som

medeltal överstigiti 1 ianges
eller200,

moderföretaget inteom
koncernredovisning,upprättar

nettovärdet koncernföretagensav
fastställdatillgångar, enligt

koncemföre-balansräkningar för
räkenskapsår,två senastetagens

på moderföretagets balansdag
gränsbeloppöverstiger det som

i första stycket.anges
myndig-myndig- Regeringen eller denRegeringen eller den

het regeringen bestämmerregeringen bestämmerhet somsom
i fråga företagföretag kani frågakan som avsesavses omsomom

andra stycket för-i första ellerförordnai första stycket att en
godkänd revisori ordna vissrevisor fårgodkändviss attutses en

auktori-får i stället förauktoriserad revi-stället för utses enen
beslutserad revisor. Sådanagiltiga iSådana beslut ärärsor.

fem år.giltiga i högstår.femhögst
påkallatfår länsstyrelsen, detföretagfråga ärI annat avomom
skallrevisorbesluta minstsärskilda omständigheter, att varaen

godkänd revisor.auktoriserad revisor eller
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det finns till det,Om skäl får länsstyrelsen samtidigt också för-
ordna auktoriserad revisor eller godkänd revisor med övrigaatten en
revisorer delta i revisionen. Uppdragstiden för revisorn skall bestäm-

så upphöruppdraget behörig revisor har blivitnärattmas annan
utsedd i föreskriven ordning.

Innan länsstyrelsen meddelar Innan länsstyrelsen meddelar
beslut i tredje eller beslut i fjärde ellersom avses som avses
fiéirde skallstycket, företaget femte stycket, skall företaget be-
beredas tillfälle sig. redas tillfälle sig.att yttra att yttra

10 §
förRevisorn skall varje räkenskapsår revisionsberättelse tillavge

årsredovisningsskyldige.den Berättelsen skall överlämnas till den
för förvaltningen företagets angelägenheter femsenastsom svarar av

och halv månader efter räkenskapsårets utgång.en
Revisionsberättelsen skall Revisionsberättelsen skall

innehålla uttalande, huruvida innehålla uttalande, huruvidaett ett
årsredovisningen har uppgjorts årsredovisningen har upprättats
enligt denna lag. Innehåller inte enligt denna lag eller, i före-
årsredovisningen sådana upplys- kommande fall, enligt årsredo-
ningar skall lämnas enligt visningslagen 0000300. Inne-som
denna lag, skall revisorn håller inte årsredovisningenange
detta och lämna behövliga sådana upplysningar skallupp- som
lysningar i sin berättelse, det lämnas enligt denna lag eller, iom
kan ske. förekommande fall, årsredovis-

ningslagen, skall revisorn ange
detta och lämna behövliga upp-
lysningar i sin berättelse, detom
kan ske.

revisorn vid sin granskningHar funnit åtgärd eller försummelseatt
kan föranleda ersättningsskyldighet ligger någon ingår isom som

företagsledningen till last, skall det anmärkas i berättelsen. Revisorn
kan i övrigt i berättelsen meddela upplysningar han önskaräven som

årsredovisningsskyldigesbringa till den kännedom.
revisionsberättelsen skallI också anmärkas revisorn funnit attom

företaget inte har fullgjort sin skyldighet
avdrag för preliminär A-skatt eller kvarståendegöra skattatt

enligt uppbördslagen 1953:272,
2. anmäla sig för registrering enligt 19 § lagen 1968:430att om

mervärdeskatt,
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uppbördslagen elleruppgift enligt § 4 §lämna 54 1att mom.
socialavgifter från arbetsgivare elleruppbörd1984:668lagen om av

ellermervärdeskatt,22 § lagen om
avgifter i 1-3.tid betala skatter ochi4. rättatt som avses

anmärkning företaget interevisionsberättelsen innehållerOm attom
fjärde stycket skall revisornskyldighet i 1-4,fullgjorthar som avses

revisionsberättelsen till skattemyndig-avskriftsända ingenast en av
heten.

revisionsberättelseskall revisorn särskildmoderförtagI ett avge en
första-tredje styckena tillämpas.Härvid skallbeträffande koncernen.

14§
fullgöranderevisor vidvid fullgörande EnrevisorEn somsom

uppsåtligen ellereller sitt uppdragsitt uppdrag uppsåtligen avav
oaktsamhet vållar den års-års-oaktsamhet vållar den avav

redovisningsskyldige skada skallskallredovisningsskyldige skada
skadan. gällerskadan. gäller DetsammaDetsamma ersättaersätta

någonskada vållasvållas någonskada närnär annanannan
överträdelse denna lagöverträdelse denna genom avgenom av
förekommande fall, års-för eller, irevisorlag. En ävenansvarar

redovisningslagen 0000:00.medhjälpare Enskada hansden som
för denoakt- revisoruppsåtligen ellervållar ävenansvararav

hans medhjälpareskadasamhet. som
vållar uppsåtligen eller oakt-av
samhet.

Är ersättningsskyldighetenrevisor, åligger dettarevisionsbolagett
huvudansvarige.den för revisionenbolag och

Skap.
2§

i tillstånds-tillstånds- Myndighets beslutMyndighets beslut i
ärenden enligt 2 kap. 5§ 3ärenden enligt 2 kap. 5 § 3

stycket ellerkap. 3 § andra 4andra stycket eller 4kap. 3 §
första ellerkap. 2 § stycket 3 §första stycket eller 3 §kap. 2 §

tredje stycket överklagas hosöverklagas hosandra stycket
regeringen besvär.besvär.regeringen genomgenom

lag överklagas i övriga fall hosLänsstyrelsens beslut enligt denna
besvär.kammarrätten genom
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5 §
Det utländska företagets verksamhet filial i Sverige skallgenom

drivas under firma, innehåller företagets med tilläggsom namn av
ordet filial och tydligt företagets nationalitet.som anger

skallFirman tydligt skilja sig från andra bestående firmor förutsom
införts i aktiebolagsregistret filialregistret.eller Firman för ett
utländskt bankföretags filial skall dessutom innehålla ordet bank. För
registrering filials firma gäller i övrigt vad föreskrivs iav som
firmalagen 1974: 156.

Filialens brev, fakturor och
orderblanketter skall innehålla
uppgift det utländska före-om

rättsliga form och detsäte,tagets
utländska register där företaget

registrerat, företagets organi-är
sationsnummer dettai register

filialens organisationsnum-samt
enligt lagen 1974:174mer om

identitetsbeteckning för juridiska
mfl.personer

13 §
Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten

in bestyrkt kopiage en av
filialens redovisningshandlingar revisionsberättelseoch för det

räkenskapsåret,senaste
2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, de gjortsom

offentliga i företagets hemland.
Vad föreskrivs förstaisom

stycket 1 gäller inte företagetom
har rättslig form jäm-ären som
förbar med aktiebolaget och lyder
under lagstiftningen i staten
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inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrádet.

Handlingarna skall in inom månader efter det dettre attges
utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse har

fram för företagets delägare,lagts dock sju månader från detsenast att
filialens räkenskapsår har utgått.

l4§
filialens bokföringFör och För filialens bokföring och revi-

revision gäller, vad sion gäller, vadutöver utöversom som
föreskrivits i itillämp- föreskrivits11-13 §§, i 11-13 §§, itillämp-
liga delar detsamma för liga delar detsamma som-förett ettsom
svenskt företag motsvarande svenskt företag motsvarandeav av
slag. slag. Skyldighet upprättaatt

årsredovisning gäller inte om
företaget har rättslig formen som

jämförbar med aktiebolagetär
och lyder under lagstiftningen i

inom Europeiska ekono-staten
miska samarbetsområdet.

§15
till verkställande direktörDen enligt 8 § skall görautsettssom

anmälan filialen till och registreringsverketPatent— registrerings-om
myndigheten, för ñlialregister för registreringar enligt dennaettsom
lag.

Verkställande direktören skall Verkställande direktören skall
också till registreringsmyndig- också till registreringsmyndig-
heten anmäla ändringar i heten anmäla ändringar isnarast snarast
de uppgifter anmälts för de uppgifter anmälts försom som
registrering. registrering. Anmälan skall även

det utländska företagetgöras om
föremål för ackord eller lik-är

nande förfarande.
Näringsverksamheten får påbörjas enligt förstaanmälan stycketnär

har skett.

l9§
Om sådant förhållande sådantOm förhållandesom som

i 18 § 1 eller 2 inträder, i 18 § eller inträder,1 2avses avses
skall verkställande direktören skall verkställande direktören



Författningsförslag90 SOU 1994:17

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

anmäla detta till registre-anmäla detta till registre- snarastsnarast
ringsmyndigheten. Anmälan kanAnmälan kanringsmyndigheten.
också behörigbehörigockså görasgöras av annanav annan
ställföreträdare för det utländskaställföreträdare för det utländska
företaget. Anmälan skall före-iföretaget.

innehållakommande fall uppgift
postadress förochom namn

likvidator omfattningenoch om
dennes behörighet.av

i § 3 kan anmälan denfall 18I göras rätt ärvarsavsom avses
behörighet företräda filialenfinns någon medberoende det attattav

borgenären.fall i 18 §och, i avses avsom

22§
skall Registreringsmyndigheten skallRegistreringsmyndigheten

Inrikes dröjsmål i och Inrikesdröjsmål i och Post-Post- utanutan
förs Tidningar kungöra vad försTidningar kungöra vad som som

filialregistret. kungörelse in ñlialregistret liksom uppgiftin i En i
i förhållan- redovisningshandlingarändring ett attsom avser om

har förts in i 13 första stycket 2de tidigare i §som som avses
skall endast änd- inkommit till myndigheten.registret Enange

kungörelse ändring iringens art. som avser
förhållande tidigare harett som

förts in i registret skall endast
ändringens art.ange

30 §
Registreringsmyndigheten får vid vite förelägga verkställande

för filial fullgöra skyldighetdirektören att att
eller första stycket,anmälan enligt 15 § 19 §göra

handlingarhandlingar enligt sända in enligt2. sända in
där föreskriven tid,föreskriven tid. 13 § inom13 § inom där

uppgiftlämna enligt 5 §
tredje stycket.

registreringsmyndigheten.utdömande vitenFrågor prövasom av av
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19 §
Har reservfonden under räken- Har reservfonden eller över-

skapsåret nedsatts enligt 12 kap. kursfonden under räkenskapsåret
4 § tredje stycket 3 aktiebolags- nedsatts enligt 12 kap. 4 § tredje
lagen 1975:1385, skall med stycket 3 aktiebolagslagen 1975:
redovisningshandlingarna in 1385, skall med redovisnings-ges
avskrift beslut medrättens handlingarna in avskriftav ges av
lagakraftbevis. besluträttens med lagakraft-

bevis.

42§
Handlingar i 11 Handlingar i 4 kap.som anges som anges

kap. 3 § andra stycket, 10 § 3 och 7§§ kap.5 1§samt
tredje stycket och 12 § andra tredje stycket årsredovisnings-
stycket aktiebolagslagen lagen1975: 0000:00 får föras över
1385 får föras till mikro- till mikrofilmöver eller maskinläsbart
film eller maskinläsbart medium. medium. Handlingarna skall
Handlingarna skall hållas till- hållas tillgängliga hos registre-
gängliga hos registreringsmyn- ringsmyndigheten.
digheten.

50 §
Registreringsmyndigheten skall Registreringsmyndigheten skall

underrätta domstol, hand- underrätta domstol, hand-som som
lägger ärende tillstånd lägger ärende tillståndattom attom
verkställa bolagsstämmas beslut verkställa bolagsstämmas beslut

nedsättning aktiekapital, nedsättning aktiekapital,om av om av
vinstutdelning eller vinstutdelning ellerom om om om

nedsättning reservfonden eller nedsättning reservfonden ellerav av
fusion dels interimistiskt överkursfonden eller fusionom om om

beslut domstol har dels interimistiskt beslutsom annan om som
meddelat i pågående mål domstol har meddelat ian- annan
gående klander bolagsstäm- pågående mål angående klanderav
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bolagsstämrnobeslutet, delslagakraft-delsmobeslutet, avom
dom, vari-lagakraftvunnenbolags-varigenomdom, omvunnen

bolagsstämmobeslutet harupphävtsstämrnobeslutet har genom
eller ändrats.upphävtsändrats.eller

fårtill då denskall anmälanRegistreringsmyndigheten rättengöra
första stycket 2-4i kap. 4 §förhållande 13kännedom avsessomom

1385.aktiebolagslagen 1975:

53§
tillstånd ii FrågatillståndFråga avsesom somavsessomom

kap. 8 kap. 4kap. 7 18 kap. 4 2 1kap. 7 kap. 12 1
eller 3§eller 10 kap. 2eller 3 1110 kap. 2eller 11

1975:1385aktiebolagslagenstycket6 eller 8 § förstakap.11
första stycketeller 2 kap. 40 §1975:1385aktiebolagslagen1

årsredovis-eller kap. 17§3kommerskollegium.prövas av
0000:00ningslagen prövas av

Kommerskollegium.

54§
för prövningAvgiftför prövningAvgift tas ututtas avav

enligt aktiebolagslagenansökanaktiebolagslagenansökan enligt
fram- och årsredovis-fall 1975:13851975:1385 i de som

0000:00 i de fallningslagenandra stycket.går av
framgår andra stycket.som av

bestämmelserna i 9-storlek gälleransökningsavgiftensFör m.m.
avgiftsklasservarvid följande1992:191,avgiftsförordningen14

tillämpas:

Nuvarande lydelse

Ärendeslag Avgiftsklass

§ 2stiftare 2 kap. 1Medgivande att vara
4aktie kap. §behålla 7 1Medgivande att egen

§§ 28 kap. 4 och 11från bosättningskravetUndantag
revisorauktoriseradfrån kravet anlitaUndantag att

3 §10 kap.
brutroomsdttningssumma iMedgivande inteatt ange

kap. 6 §årsredovisning 11
årsredovisninguppgiftsskyldighet ifrånDispens

stycket8 § första III kap.
aktierförvärvlåneförbudet vidUndantag från av
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i bolaget eller bolag i koncernannat samma
kap.12 8 § första stycket 5

Undantag från låneförbudet i övriga fall 12 kap.
8 § första stycket 2

Föreslagen lydelse

Ärendeslag Avgiftsklass

Medgivande stiftare 2 kap. 1 § aktie-att vara
bolagslagen /1975:1385/ 2
Medgivande behålla aktie kap.7 § aktie-1att egen
bolagslagen 4
Undantag från bosättningskravet 8 kap. 4 och 11 §§
aktiebolagslagen 2
Undantag från kravet anlita auktoriserad revisoratt

kap.10 3 § aktiebolagslagen 3
Dispens från uppgiftsskyldighet i årsredovisning
2 kap. 40 § första stycket och 3 kap. 17 §
årsredovisningslagen /0000:00/ 4
Undantag från lâneförbudet vid förvärv aktierav
i bolaget eller bolag i koncernannat samma
12 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen 5
Undantag från låneförbudet i övriga fall 12 kap.
8 § första stycket aktiebolagslagen 2
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tillFörslag7.

12förordningen 1981 1ändring iFörordning :om

enligtärenden lagenprövning vissaavom

i vissaårsredovisning1980:1103 m.m.om

företag

förordningen 1981:112rubriken tillföreskrivsHärigenom att om
årsredovis-1980:1103ärenden enligt lagenvissaprövning omav

skall haoch §§ förordningenföretag 2i vissa lning samtm.m.
följande lydelse.

enligt lagenprövning vissa ärenden1981:112Förordningen avom
årsredovis-vissa företag ochårsredovisning i1980:1103 m.m.om

0000.00ningslagen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§
tillstånd iFrågortillståndFrågor avsesom somavsessomom

§ andrakap. § 3 kap. 3andra 2 53 kap. 3 §kap. 5 §3,i 2
förstaeller kap. 2 §stycket 4§ förstaeller 4 kap. 2stycket

tredje stycketeller 3 §stycket§ andra stycketstycket eller 3
årsredo-1980:11031980:1103 årsredo- lagenlagen omom

företagi vissavisningi vissa företagvisning m. m.m.m.
första stycket40 §eller 2 kap.kommerskollegium.prövas av

årsredovis-kap. 17§eller 3
0000.00ningslagen prövas av

Kommerskollegium.

2§
för prövningAvgiftför prövningAvgift tas ututtas avav

1980:1103ansökan enligt lagen1980: 103enligt lagen lansökan
årsredovisning i vissai vissaårsredovisning m.m.omm.m.om

årsredovisnings-framgår företag ochfallföretag i de som av
fall0000.00 i delagenstycket.andra som

andra stycket.framgår av
gäller bestämmelserna istorlekansökningsavgiftensFör m.m.

avgiftsklas-varvid följande1992:191,avgiftsförordningen§§9-14
tillämpas:ser
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Nuvarande lydelse

Ãrendeslag Avgiftsklass

Medgivande inte bruttoomsättningssummaatt ange
i årsredovisning 2 kap. 5 § 3 4
Medgivande redovisa aktier i dotterbolagatt utan
specifikation 3 kap. 3 § andra stycket 4
Undantag från kravet revisor i visst fall skallatt

svensk medborgare och bosatt i Sverigevara
4 kap. 2 § första stycket 2
Undantag från kravet anlita auktoriserad revisoratt
4 kap. 3 § andra stycket 3

Föreslagen lydelse

Ãrendeslag Avgiftsklass

Medgivande inte bruttoomsättningssummaatt ange
i årsredovisning 2 kap. 5 § 3 lagen 1980:1103

årsredovisning i vissa företag 4om m.m.
Medgivande redovisa aktier i dotterbolagatt utan
specifikation 3 kap. 3 § andra stycket lagen om
årsredovisning i vissa företag och 2 kap.m.m.
40 § första stycket och 3 kap. 17 § årsredo-
visningslagen /0000:00/ 4
Undantag från kravet revisor i visst fall skallatt

svensk medborgare och bosatt i Sverigevara
4 kap. 2 § första stycket lagen årsredovisningom

i vissa företag 2m.m.
Undantag från kravet anlita auktoriserad revisoratt

kap.4 3 § tredje stycket lagen årsredovisningom
i vissa företag 3m.m.
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tillFörslag
1992:308förordningeniändringFörordning om

filialerutländska m.m.om

lydelse.följandeha§ skallföreskrivs 5Härigenom att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§5
skall ingesregistreringföranmälanmedTillsammans

be-registreratochbehörigen bildat samtföretagetbevis äratt
hemland,i sittnäringsverksamhetdriver

stzftelseur-bestyrkt kopiabolagsord- 2.kopiabestyrkt avav
bolagsordning,kundenmotsvarandeellerstadgarning, samt av

hand-motsvarandeellerföre- stadgarförgällerhandling som
för företaget,gällerling somtaget,

moderföre-förekommande falloch iföretagetskopiabestyrkt av
räkenskapsåren,tvåför deårsredovisningshandlingar senastetagets

i konkurs,inteföretaget ärbevis4. att
i lO §direktörenverkställandeförfullmaktsådan avsessom

ochfilialerutländska1992:160lagen m.m.,om
vice verk-ochverkställande direktörfilialenspå vilkenhandling

vittnenskrivit sinutsedd,blivitsådandirektör,ställande avom
anmälnings-självapåskettinte hardettanamnteckning,styrkta om

handlingen.
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KommitténsI uppdrag

Genom beslut den augusti22 1991 bemyndigade regeringen chefen
Justitiedepartementetför tillkalla kommitté Ju 1991:07 medatt en

uppdrag redovisningslagstiftningengöra översyn dir.att en av
1991:71. Kommitténs ordförande förordnades den 18 december

medan1991 övriga ledamöter sakkunniga och förord-samt experter
nades i huvudsak under våren 1992. Kommittén höll sitt första sam-
manträde den maj13 1992, då kommittén Redovis-antog namnet
ningskommittén.

Enligt de ursprungliga direktiven kommitténs huvuduppgiftär att
vilka lagändringar och andra åtgärder påkallade föröverväga ärsom

lagstiftningen till den snabba utveckling påägtatt anpassa som rum
redovisningsområdet såväl i Sverige internationellt. Dettasom upp-
drag kan delas i två delar. delen företagensDengrovt upp ena avser
löpande bokföring och därmed sammanhängande frågor, såsom
ändring räkenskapsår och arkivering räkenskapsmaterial, ochav av
den andra delen upprättandet årsbokslut och årsredovisning samtav
frågor har samband med detta.som

Bland de frågor kommittén skall behandla kan bl.a. nämnassom
frågan vilka syften företagens redovisning och redovisningslag-om
stiftningen skall tillgodose liksom frågan sambandet mellan redo-om
visning och beskattning.

Vidare ingår det i kommitténs uppdrag redovis-övervägaatt om
ningslagstiftningen skall bibehålla sin nuvarande uppdelning i dels en
bokföringslag, dels föreskrifter i olika associationsrättsliga lagar eller

formell struktur bör väljas liksom i vilken utsträckningen annanom
lagstiftningen bör ha karaktär ramverk fyllsett utav som av norm-
givning slag. dettaI sammanhang skall kommittén ocksåannatav

vilka principer skall gälla för sådanöverväga kompletterandesom
norrngivning sker rekommendationer olika expert-som genom av

på redovisningsområdet frågan vilken rättsligsamt statusorgan om
bör tillkomma denna kompletterande norrngivning. Ytterligaresom

viktig fråga kommittén har de sanktioneröverväga röratten som
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från lagstiftningen och andravid avvikelsetillgripasbör kunnasom
redovisningsområdet.pånormer

slutfört före denutredningsuppdragetdirektiven bordeEnligt vara
1993.december1

föreslåuppdragetingick det inte ikommitténs direktivEnligt att
med den europeiskadirekt sambandharlagändringarde ettsom

sjunde ochEG:s fjärde,uppgift låg, såvittintegrationen. Denna avser
Aktiebolagskommittén Ju 1990:08,bolagsdirektiv, i ställetelfte

1990:46.dir.
februari 1992den 13tilläggsdirektiv dir. 1992:19 över-Genom

Aktiebolags-bolagsdirektiv frånför dessaemellertidfördes ansvaret
tilläggsdirektivenRedovisningskommittén. Ikommittén till angavs

Redovisningsrådets till-bakgrundkommittén, bl.a.även motatt av
från principiell synpunktkompetenskonfliktoch denkomst som

skulle särskiltBokföringsnämnden,rådet ochföreligger mellan ut-
tilläggsdirektivenställning. Isistnämndafråganreda organsom

anpassningenberörutredningsuppdragetden delförutsätts att somav
förlängdes intemed förtur. DäremotbehandlasEG-direktiventill

utredningstiden.
kommitténdirektiv skulleursprungliga över-kommitténsEnligt

redovisningsreglerhai framtidenmotiveratdet ävenväga attvarom
gäller föravviker från vadförsäkringsbolagbanker ochför somsom

i banker och andraredovisningenSåvitt gällerallmänhet.företag i
direktivfinns inom EGförsäkringsbolagifinansiella institut samt

Finansdepartementetpådet ankommergenomförande att svaravars
januari 1993 har1993:6 den 28tilläggsdirektiv dir.för. Genom

lag-EG-direktiv i den svenskagenomföra dessauppgiftenäven att
tilläggsdirektiv åläggs kom-kommittén. I dessastiftningen lagts

särskilda redovisnings-behövsfrågan detmittén även att ta omupp
liknan-avgångsvederlag ochavtalpensionsersättningar,regler för om

direktör andraverkställande ochtill styrelseledamöter,förmånerde
i samband med dessahellerföretags ledning. Intei ettpersoner

utredningstiden förlängts.tilläggsdirektiv har
tilläggsdirektivende tvåutredningsuppdragetmedochI att genom

samtliga EG-direktivbeträffandeväsentligt och arbetetutvidgats
lagändringarerforderligasådan taktbedrivas imåste att omen

kommittén tvingatsjanuari 1995 harkraft denmöjligt kan träda i l
frågorbehandlas deförstai Isitt arbetedela etappetapper. enupp

beträffande denåtagandenSverigesföranledsdirekt europe-avsom
kommitténde förslaginnebärintegrationen. Dettaiska att nusom

svenskaanpassning dentillväsentligen begränsasframlägger aven
såvitt upprättandetEG-direktivtill nämndalagstiftningen avser av

beträffande sådanakoncernredovisningochårsredovisningårsbokslut,
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företag omfattas EG-direktiven, dvs. aktiebolag, vissa han-som av
delsbolag, banker och andra finansiella institut försäkrings-samt
bolag.

Kommitténs förslag till ändringar den svenska lagstiftningenav
föranleds anpassning till EG:s redovisningsdirektiv försom av en

banker och andra finansiella institut och för försäkringsbolag har
utarbetats i samverkan med personal vid Finansinspektionen under
ledning kommitténs Bengt-Allan Mettinger och Hansexperterav
Johansson. Resultatet detta arbete redovisas i betänkandets Del II.av

Kommittén har remissvar dels till Finansdepartementet denavgett
28 augusti 1992 promemoria dnröver 3682/92 med utkast till
lagrâdsremiss EES-anpassad lagstiftning försäkringsverksam-om om
het, dels till Näringsdepartementet den 16 november 1993 be-över
tänkandet SOU 1993:69 Revisorerna och EG, dels till Utrikes-
departementet den 13 januari 1994 Statskontoretsöver rapport
1993:30 ändrad organisationstillhörighet för Kommers-om m.m.
kollegiums näringsrättsliga verksamhet.

Kommittén har härmed slutfört den första sitt uppdrag.etappen av
I kommande betänkande skall kommittén redovisa sinaett övervägan-
den i frågor inte har omedelbart samband med denettsom europe-
iska integrationsprocessen.
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Allmän motivering

1 EG, EES och den svenska

redovisningslagstiftningen

Inledning1

Sverige har tillsammans med övriga medlemsstater i EFTA, utom
Schweiz, träffat avtal med EG och dess medlemsstater ettom
Europeiskt ekonomiskt samarbetsomrâde, EES. Avtalet, som ur-
sprungligen träda i kraft den januari1 1993, trädde iavsett attvar
kraft den 1 januari 1994. Sverige har ansökt medlemsskap iäven om
EG, EU, vidare nedan.numera se

EES-avtalet syftar till integrering berörda EFTA-ländersen av
marknader med EG:s inre marknad. Mellan de avtalsslutande

världens ekonomiskaupprättas sarnarbetsom-störstaparterna ett av
råden med fri rörlighet för tjänster och kapital.en varor, personer,
För uppnå detta föreskriver avtalet anpassning till de regleratt en
och principer förgäller marknaden inom EG.som

Genom det s.k. Maastrichtfördraget har den Europeiska unionen
EU skapats vilken i sig innesluter dels de nuvarandetre gemen-
skaperna EG består dels mellanstatligt samarbete inomettsom av,
bl.a. utrikes- och försvarspolitik. Inom EU sker det överstatligt
präglade samarbetet, vari inryms de samarbetsområden traditio-som
nellt förknippas med EG och framgår främst Romfördraget,som av
fortfarande inom EG. vidareSe 1993/942114 8 ff. Dettaprop. s.
innebär de direktiv intresse för Redovisnings-äratt som av

Ävenkommitténs arbete fortfarande del EG:s regelverk.är en av om
det i vissa sammanhang skulle adekvat använda beteckningenattvara

i stället förEU EG t.ex. det talas medlemsskap inär statsom en
organisationen har kommittén därför, och då någon risk för miss-
förstånd inte föreligga, valt genomgående i betänkandetattsynes
använda beteckningen EG.
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EG-rätten1

EG-rätten.primära och den sekundära Denskiljer mellan denMan
grundläggande fördragen vilka detbestår deEG-rättenprimära avav

ligger till grund för denRomfördraget. Dettaövergripande ärmest
deekonomiska gemenskapen EEGEuropeiska är tresom en av

formellt består sekun-gemenskaper EG Densjälvständiga av.som
utfärdats grundvalde rättsakterbestårdära EG-rätten som avav

medlerns-fördragen i syfte bl.a. harmoniseragrundläggandede att
för denområden betydelselagstiftningstaternas gemensammaav

brukar räknas fyrasekundära EG-rättenmarknaden. Till den typer av
beslut yttranden ochförordningar, direktiv,nämligenrättsakter, samt

rekommendationer.
direkt tillämpliga ibindande ochtill alla delarFörordningar är

transformeras till nationellvarken kan eller fårochvarje medlemsstat
påinom hela gemenskapengäller därmedlagstiftning. De sättsamma

lagar.som
harrnoniseringsinstrumentet, riktardet vanligasteDirektiv, ärsom

skall uppnåsoch visst resultattill medlemsstaternasig ett somanger
överlåter själva bestämmabestämd tid,inom staterna attmenen

genomföras.tillvägagångssätt för hur de skallochform
medan yttranden ochför dem de riktade till,bindandeBeslut ärär

bindande.rekommendationer inte alls är
det vissa direktiv på bl.a.utredningsarbetekommitténsFör är

central betydelse.områdebolagsrättens ärsom av

redovisningsdirektivEG:s1.2.1

utfärdat direktivbolagsrättens område har EGPå den allmänna tre
utfärdaderedovisningsfrågor. Bolagsdirektiven medbehandlar ärsom

etableringsfrihet.bestämmelsertill Romfördragetshänvisning om
minstai medlemsstaterna skapasyfteDeras är att en gemensam

för-eller andra träder iför borgenärerskyddsnivå delägare, som
skapa enhetlig,bolag. Strävan intebindelse med är utanattett enen

likvärdig lagstiftning i medlemsstaterna. Dennaavseendeni relevanta
verksamhetskall underlätta bolagensharmonisering bolagsrättenav

marknaden.samarbete denoch gemensamma
År 78/660/EEG be-fjärde bolagsdirektivet1978 detantogs som

förvaltningsberättelseärsbokslut ochskyldighetenhandlar upprättaatt
Syftet med direktivet idelägaransvar.med begränsat äri bolag att

likvärdiga rättsliga minimikrav vadskapamedlemsstatersamtliga
information konkurreran-ekonomiskaomfattningen den somavavser

del Direk-låta allmänhetenskall skyldigabolagde taatt av.vara
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tivets inriktning på bolag med begränsat delägaransvar motiveradär
dels verksamheten i sådana bolag ofta bedrivs deatt natio-överav
nella dels bolagetgränserna, endast erbjuder tredje säker-attav man
het i sina tillgångar.egna

Det övergripande kravet i direktivet årsbokslutet skallär att ge en
rättvisande bild bolagets ställning och resultat." En obligatoriskav
uppställningsform för balansräkningen och resultaträkningen före-
skrivs liksom enhetliga regler för värdering och tilläggsinformation.

fjärdeDet direktivet omfattade ursprungligen enbart sådana
associationsformer det svenska aktiebolaget. Genommotsvararsom
direktiv 90/605/EEG ändrades detta förhållande så direktivetatt

omfattar handelsbolagäven i vilka samtliga obegränsatnumera an-
svariga delägare aktiebolag eller handelsbolagär i sin ägstursom av
aktiebolag. Samma år genomfördes direktiv 90/604/EEG ävengenom
vissa ändringar innebar lättnader i redovisningskraven för småsom
och medelstora bolag liksom utökade möjligheter offentliggöraatt
årsbokslut i ECU. Förändringarna utflöde rådetsär handlings-ett av

för små och medelstora företag från år 1986 och beslutprogram om
förbättring affärsmiljön och exploateringsfrårnjande åtgärderav om
för små och medelstora företag inom gemenskapen från år 1988.

År 1983 det sjunde bolagsdirektivet 83/349/EEGantogs be-som
handlar skyldigheten sammanställt årsbokslutupprätta ochatt sam-

forvaltningsberfittelse‘.manställd förstaI hand gäller kraven i direk-
tivet företag ingår i koncern direktivet tillåter med-som atten men
lemsstaterna kräver sådana handlingar föratt upprättas andraäven
företagsgrupper. Begreppen sammanställt årsbokslut och samman-
ställd förvaltningsberättelse således inte direkt be-motsvaras av

koncernredovisning. Eftersom kommittén, enligtgreppet vad som
redovisas i avsnittnärmare 12.3 nedan, valt inte föreslå någonatt

utökning i redovisningsskyldigheten till andra företagsgrupperingar
koncerner används för enkelhetensän skull genomgående i betänkan-

1 Begreppen "sammanställd redovisning " och "sammanställt årsbokslut" som
används i artikel i den1 svenska versionen direktivet inte helt korrek-ärav

Vad med "sammanställd redovisning"ta. egentligen balans-ärsom avses
räkning, resultaträkning och dvs. vad skullenärmast kunnanoter, som
betecknas "sammanställt årsbokslut". Med "sammanställt årsbokslut" i
artikeln rätteligen "sammanställd förvaltningsberättelse". fram-Dettaavses
går dels artikel 16, föreskriver vad skall ingå i den "samman-av som som
ställda redovisningen", och artikel 36 behandlar just den "samman-som
ställda förvaltningsberättelsen", dels bl.a. den engelska och den danskaav
versionen direktivet talar "consolidated andav som accountsom a
consolidated annual report" respektive "kons0lideret regnskab konsoli-og en

beretningderet "
.
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koncernförvaltnings-koncernredovisning ochbegreppenendastdet
bolagsrättsligt kon-inteharEGberättelse. Inom ettenats omman

bolagsdirek-i det niondetänkt lösasfrågacembegrepp. Denna är att
utarbetande.undertivet ärsom

redovisningsammanställdlagstiftningenSamordningen omav
delägar-bolag med begränsatiintressenternaskyddatillsyftar att

finansiell in-och jämförbarlikvärdigsäkerställaoch attattansvar
förSkyddet intressenternainom EG.olika bolagformation lämnas av

sådantredovisning börsammanställd upprättasinnebär ettatt omen
ingår i företags-bolagsdirektivetfjärdeomfattas detbolag avsom

fallet då dylikti detåtminstonemåsteoch upprättas ettgruppen
i vissa fall undantasskall dockmoderbolagmoderbolag. Ettbolag är

ändåoch tredjedelägaredessskyldigheten;från varaansesman
företagsgrupperingarimoderföretagVidare fårskyddade.tillräckligt

skyldigheten.frånstorlek undantasvissunderstigersom
år 1989. Direk-utfärdades89/666/EEGbolagsdirektivelfteEG:s

redovisningshand-bl.a.offentliggörandekrav påuppställertivet av
gällermedlemsstat. Kravetfilial iför bolaglingar öppnat ensom en

lagstift-lyder underfilialenbolagetoberoende öppnatsomomav
skallför tredjeskyddetTankenmedlemsstat. äriningen att manen

etablera sigväljerbolag ettdetsamma attoavsett ett genomomvara
betydelsensocialaekonomiska ochfilial. Denellerdotterföretag en

med dotter-jämställaskunnaavseendeni vissafilial ettansesenav
företags.

medlemsstaterna,bolagsdirektivenoch sjundefjärdeI de attanges
föreskrif-behöver tillämpasamordning, intepåavvaktani senareen

för-eller påfinansiella institutandrabanker ochdirektiveniterna
säkringsbolag.

År årsbokslut och86/635/EEGdirektivutfärdades1986 sam-om
finansiella institut bank-andraochredovisning för bankermanställd

fördirektiv 9l/674/EEGMotsvaranderedovisningsdirektivet.
försäkringsredovisnings-år 1991delförsäkringsbolagens antogs

motiveradebolagsdirektiven,direktiv liksomdirektivet. Dessa är, av
Även samordningbehovettredjeförskyddsintresset avenavman.

finansiellaredovisningen isåvittlagstiftningmedlemsstaternas avser
institutallt fler dessamotiverasförsäkringsbolagochinstitut att avav

Förde nationellaverksamhetbedriver gränserna.bolag överoch
och för allmän-försäkringstagaredelägare,gäldenärer,borgenärer,
jämförbarhetenbetydelsehar det störstaheten attansetts vara av
sammanställdaårsbokslut ochdessa företagssåvittförbättras avser
sjunde bolags-ochde fjärdebyggerDirektivenredovisningar.

direktivfrånavvikelser dessasådanainnehåller endastochdirektiven
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särdrag utmärker dessamotiverade debedömts somvara avsom
företags verksamheter.

direktiv 89/l17/EEG före-år 1989 finnsSedan även ett som
offentliggöra årsredovisningshandlingar för iskriver skyldighet att en

inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institutmedlemsstat
i medlemsstat. EG-direktivmed huvudkontor Dettaen annan om-

Redovisningskommitténs såsom bestämtsfattas inte uppdrag dettaav
kommittén.direktiven tillgenom

till nationellFörhållandet1.2.2 rätt

medlemsstater-utsträckning skall EG-rätten tillämpasbetydandeI av
inhemsk Som redanmyndigheter rätt.sätt antyttssomsammanas

mellankommande nationellskall tillämpasde reglersägs utansom
tillämpliga. fallet med delarrättsbildning direkt Detta är avvara

förordningarna. Vissa bestämmelser iRomfördraget medävenmen
effekt.också s.k. direkt Därmed dels bestäm-EG-rätten har attavses

för enskilda,grundar rättigheter eller skyldigheter delsmelserna att
inför domstolar och andra myndigheter i medlems-enskilda parter

till sin fömån.kan åberopa demstaterna
direkt tillämpliga. nämligen normalt endastDirektiv inte De ärär

skall uppnås överlämnarbindande i fråga det resultat som menom
metod för detta. Medlemsstaternavälja form ochmedlemsstaterna att

transformera direktivensi direktiven angiven tid,skall, inom en
gäller ibestämmelser till nationell Beroende på vad med-rätt. som
regeringsför-nationella kan detta ske lag,lemsstatens rätt genom

myndighetsföreskrift eller fast domstolspraxis.ordning,
underlåter eller brister i genomföra direk-medlemsstatEn attsom

EG-kommissionentiv inom den föreskrivna tiden kan talan av
medlemsstat fällas för fördragsbrott EG-domstolen ocheller avannan

bakgrund det särskiltvidta rättelse. Mot dennaåläggas äratt av
i direktiv kan ha direkt effektintresse bestämmelser deävenatt om

preciserade. enskild individ eller företag kan dåtillräckligt Enär ett
direktivet i tvist inför nationelldirekt åberopa bestämmelserna i en en

effekteneller EG-domstolen. direkta dock begränsaddomstol Den är
enskildaenbart sådana bestämmelser rättig-på det sättet att som ger

inteallmänna har sådan effekt. Direktivheter detmot ger som
enskilda det allmänna.sådana upphov till skyldigheter för gentemot

rättsförhållandet mellan enskildaheller påverkar direktivInte rätts-
subjekt.

tolkas enhet-vikt bestämmelserna i EG-rättenDet är största attav
åtnjuta rättsskyddEnskilda individer och företag skallligt. samma
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oberoende i vilken medlemsstat de har sitt hemvist eller bedriverav
verksamhet eller frågan råttsskydd kommer Tolkningensin om upp.

ankommer därför på EG-domstolen exklusivt behörigärytterst som
uttala sig innebörden EG:s regler.att om av

Till skillnad från vad fallet i svensk förarbetenspelarär rättsom
mycket begränsad roll rättskälla för EG-domstolen. Den harsomen

avvisat möjligheten förarbetenhelt beakta till de grundläggandeatt
ocksåfördragen och mycket obenägen använda sig för-är att av

till förordningar, direktiv och andra rättsakter utfärdadearbeten av
gemenskapens institutioner. i detalj analyseraUtan de tolknings-att

tillämpar finns det dock skälmetoder EG-domstolen peka påattsom
språkligarättsaktemas lydelser i skilda versioner väsentliga ochäratt

tillmäts den ingress föregårbetydelse bestämmelserna iatt t.ex.som
förordningar och direktiv.

1.3 EES-avtalet och EG-rätten

på folkrättslig grund. innebäringångna EES-avtalet vilar DetDet ett
anpassninglångtgående svenskt åtagande till EG-rätten, görom men

falletinte denna, i till vad vid svenskt medlerns-ärmotsats ettsom
i EG, till del svenskskap rätt.en av

Såvitt intresse för Redovisningskommitténs arbete innebärär av
EES-avtalet åtagande den svenska redovisningslagstift-ett att anpassa
ningen till den sekundära EG-rätt i relevanta delar upptagits isom

framgår tilläggsprotokollbilaga till avtalet eller till detta.som av
särskildaBilaga XXII till avtalet innehåller bestämmelser bolags-om
tjänster.och bilaga IX finansiella Den metod skallrörrätt som an-

genomföravändas för den sekundära EG-rätten regleras i artikel 7att
framgåri EES-avtalet. Av artikeln det står Sverige fritt väljaatt att

form och metod för genomföra de rättsakter EG-att motsvararsom
direktiv.

till nationell1.3.1 Förhållandet rätt

överlåtitGenom EES-avtalet har avtalsparterna inte någon norm-
tillgivningskompetens EES-organen. Samtidigt det för enhetligär en

rättstillämpning nödvändigt EES-reglerna får genomslag i deatt ett
berörda på ordningen inomEFTA-staterna sättett motsvararsom

detta syfte har till avtalet fogats protokoll i vilketEG. I 35,ett
införaEFTA-staterna åtar sig författningsbestärrunelseatt en av

EES-reglerna skall det uppstår konflikterinnebörd överatt ta om
införlivade EES-regler och författningsbestämrnelser.mellan andra
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europeiskt ekonomiskt samarbets-5 § lagen 1992:1317I ettom
införts lagvalsregel enligt vilken föreskrifterområde EES har ien

eller lag har meddelats för uppfylla Sverigesden lagen attannan som
enligt EES-avtalet skall tillämpas hinderförpliktelser vadutan av

föreskrivs i lag eller i författning, dvs. regerings-som armars annan
myndighetsföreskrift.förordning eller

enhetlig tolkning har sin motsvarighetEG-rätten iKravet aven
EES-avtalet. särskilt intresse därvid bestämmelsen i avtaletsAv är

enligt vilken bestämmelserna i avtalet, i den mån deartikel 6 är
bestämmelser i den primära eller sekundära EG-rätten,identiska med

genomförande och tillämpning skall tolkas i enlighet medvid rele-
avgöranden EG-domstolen meddelats före dagen förvanta av som

undertecknande. Innebörden härav EES-regel iavtalets är att en som
avtalet införlivas i den svenska rättsordningen ochoch med som

materiellt har sin motsvarighet i EG-rätten skall det innehållges som
regel fått EG-domstolens praxis 1991/92:170denna prop.genom

Del 145.1 s.

i svenska lagförarbetenUttalanden1.3.2

enhetligsärskild aspekt på EES-avtalets bestämmelser tolk-En om
tillämpning EES-regler materielltning och motsvarasav som av

den betydelse dessa bestämmelser får förregler i EG-rätten är ut-
förarbeten till nationell lagstiftning. Tolkningenformningen av av

EES-reglerna ankommer pâ EFTA-domstolen och EG-domstolen.
förarbeten iEgentliga tolkningsanvisningar i svenska bör princip inte

propositionen EES framhåller också föredragandeförekomma. I om
tolkningsreglerna i avtalet innebär det i framtidastatsrådet attatt

omfattas EES-avtalet inte kom-lagförarbeten på de områden som av
för motivuttalandenfinnas något sådana hurutrymmeatt ommer

i Sverige tradition tillmättsvissa regler bör tolkas be-storsom av
rättstillämpning 149tydelse i domstolarnas a. prop. s.

anpassning1.4 Tidpunkten för en

till EES-avtalet 1991/92: 170 Del IV 671Enligt bilaga XXII prop. s.
åtagit sig tillämpa bl.a. de fjärde, sjunde och elfteff har Sverige att

två år efter det EES-avtalet har ibolagsdirektiven trättattsenast
bankredovisnings-kraft. Enligt bilaga till EES-avtalet skallIX

Ävengenomfört den januari 1995. redo-direktivet 1senastvara
försäkringsbolag skall enligt tilläggsprotokollvisningsdirektivet för

genomfört den januari 1995.till EES-avtalet lsenastvara
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avtalade genomförandetider finns i respektivedessa direktivUtöver
övergångsregler riktar tillytterligare sig medlemsstaterna. Såvittsom

de fjärde och sjunde bolagsdirektiven bankredovisnings-gäller samt
direktivet medges medlemsstaterna tvåårig övergångstid. detIen

i försäkringsredovisningsdirektivet övergångs-elfte direktivet och är
Frågan hur dessa övergångstider förhåller sig tilltiden år. deärett

anpassningstider följer EES-avtalet.som av
Revisorsutredningen, haft i uppdrag lämna förslag till deattsom

följer anpassning till det åttonde bolagsdirek-lagändringar som enav
innehållerrevisorsdirektivet, vilket övergångstidtivet samma som

bolagsdirektiv och för vilket genomförandetid gällerövriga samma
anför i sitt EG:senligt EES-avtalet, betänkande generaldirektoratatt

tjänster uttryckligenför finansiella och bolagsrätt den två-sagt att
anpassningstiden i bilaga till EES-avtalet inteåriga XXII utesluter att

för medlemsstaterna gällande övergångsbestämmelserna i direkti-de
Om tolkningdessutom tillämpas SOU 1993:69 66. dennavet s. av

riktig innebörden fjärde ochEES-avtalet skulle de sjundeär attvara
genomföras förrän fyra år efterbolagsdirektiven inte behöver. senast

elfte direktivet år efterEES-avtalets ikraftträdande och det senast tre
Bankredovisningsdirektivet skulle behöva genomförasdenna tidpunkt.
januari 1997 och försåkringsredovisningsdirektivetden 1senast

januariden 1996.1senast
trädde i kraft den januari skulleEftersom EES-avtalet l 1994 det

avtalet följa bolagsdirektiven skall genomförasenbart att senastav
januari 1996. Med angivna tolkning direktiven skulleden 1 nyss av

emellertid Sverige därutöver ha två år sig för genomförandet, dvs.
januari såvitt fjärde och sjundefram till den 1 1998 de bolags-avser

och fram till den januari 1997 vad gäller det elfte.direktiven 1
Revisorsutredningen bl.a. bakgrund den respittidmot attanser, av

följer EES-avtalet framstår anmärkningsvärt kort i för-som av som
hållande till den tid medlemsstaterna har fått sig genomföraatt
revisorsdirektivet, framstårdet sannolikt EES-avtaletatt attsom

tolkas i enlighet med vad generaldirektoratet hävdatkommer ochatt
därför knappast förenat med någon riskdet utnyttjaäratt att en

anpassningstid den utläsaslängre direkt kan EES-avtalet.än som av
Till det anförda skall anmärkas generaldirektoratets tolkningatt av

bindande för EG-kommissionen. tordeEES-avtalet inte Dennaär
således helt oförhindrad hävda övergångsbestämmelsernaatt attvara

EES-avtalet skall från direktiven fristående regleri ute-ses som som
samtidig tillämpning direktivens övergångsregler.sluter aven

Visserligen hade från flera synpunkter varit väsentlig fördeldet en
utgångspunkt iRedovisningskommittén hade kunnat arbeta medom

Revisorsutredningen lanserade tolkningen. Kommittén harden av
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generaldirektoratetsdelinte för sinemellertid övertygats attom
kommit-vikt. stället hartillmätas avgörande Iuttalande kanberörda

vilken inne-EES-avtaletförsiktig tolkningförtén stannat aven mer
de i avtaletinriktats på det endastkommitténs arbete ärbär attatt an-

lämplighetenskall tillämpas. Förövergångsreglernagivna avsom
slutliga tid-vilkaförhållandet frågandettalardetta även att om

genomförande deför Sverigesgällakan kommapunkter att avsom
svenskt med-påverkasskulle kunna kommadirektivenolika ettatt av

sådant fall kan kommatidpunkter iVilkalemsskap i EU. attsom
fall inte kunnatorde idag inte Detaktualiseras kan i vartanges.

kan blimedlemsskapsförhandlingarnaresultatetuteslutas attatt av
följertidigaremåste införasEG-direktivens bestämmelser än som av

tolkning.Revisorsutredningensochgeneraldirektoratets
skilda direk-avtalet deEES-avtalet tolkas innebärhurOavsett att

Praktiska skäl ochvid något olika tidpunkter.genomförastiven får
försäkringsredo-bankredovisningsdirektivet ochförhållandetdet att

bolagsdirek-fjärde och sjundegrundar sig devisningsdirektivet
aktuellabeträffande samtligaanpassningsarbetetförtiven talar att nu

skall genomfördamålsättningen debedrivs medEG-direktiv att vara
för-bankredovisningsdirektivet ochEftersomtidpunkt.vid samma

enligt Sverigessåkringsredovisningsdirektivet de direktivär som
genomföras först, med kommitténsmåsteEGåtaganden gentemot

naturligtjanuari 1995, detEES-avtalet den l ärtolkning attsenastav
för hela anpassnings-riktmärkefår tjänatidpunkt närdenna som
genomfört. heltEnredovisningsområdet börarbetet annanvara

nämligeni avsnitt 5.4 och 6.1,skäl antydsdetsak attär att av som
utredningsarbetet, ändringarnaetappindelningenden valdamed avnu

blir gradvisa och kanredovisningslagstiftningeni den svenska
berörda,olägenheter för allaicke obetydligamedförakomma att
inomhade kunnat arbetafördelaktigt kommitténvarithade enom

Revisorsutredningens tolkning.tillanslutertidsram närmaresom
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ställningRedovisningsreglernas2

regeringsformenenligt

fördelningNormgivningsmaktens2.1

i kap. regerings-föreskrifter regleras 8andralagar ochTillkomsten av
skall reglerasi vissaUtgångspunkten RF är ämnenRF.formen att

kan reglerasandramedanlag ämnenriksdagen av rege-genomav
bemyndiganderegeringenseller efterförordningringen enavgenom

förvaltningsmyndighet.
lagområdetdet primärasåledes mellanuppdelningförsta görsEn

lagområdet kan i sinprimäraprimärområde. Detregeringensoch tur
lagområdet.fakultativadetobligatoriska respektiveindelas i det

skall reglerasomfattar sådanaFörstnämnda begrepp ämnen som
medan riksdagenuteslutendelegation såledesoch därlag ärgenom

delar sindelegeralagområdet kanfakultativadetinom norm-av
detområde harregeringen. dettahand Inomtill i förstagivningsmakt

fallfrån fall tillriksdagen avgöra ämnetssåledes anförtrotts att om
nonngivningsmaktenlag ellerdetta reglerasfordrarvikt att omgenom

sådanaprimärområdeRegeringensöverlåtas tillkan annat avserorgan.
tillagts normgivnings-direkt i RFregeringenbeträffande vilkaämnen

verkställig-utfärdaalltiddessutomRegeringen har rättkompetens. att
hetsföreskrifter till lag.

föreskrifter.offentligrättsligaprivaträttsliga ochskiljer mellanRF
medborgarnaförhållandenaföreskriftercivilrätt,ellerPrivaträtt, är om

föreskrifteroch andrahöroffentligaemellan. Till den statsrättenrätten
organisation. Dit hörförvaltningenskommunalastatliga ochdenom

och det allmämia.mellan enskildaförhållandetföreskrifterockså om
medanlagområdetobligatoriskaprincip inom detfaller iPrivaträtten

primärom-tillhör regeringensutsträckningioffentligaden rätten stor
råde.

personligaenskildasföreskrifter§ meddelas8 kap. 2Enligt om

Reglering ochClaes,‘ på Norberg,bl.a. baseradFramställningen är
Normgivningsmakten,Strömberg, Håkan,1991 ochbanker,beskattning av

1989.andra upplagan,
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ställning deras personliga och ekonomiska förhållandensamt om
inbördes lag. Sådana föreskrifter omfattar bl.a. föreskriftergenom om

till fast och lös egendom, avtalrätt bolag, föreningar,samtom om
samfälligheter och stiftelser. Med enskilda såväl fysiskaavses som
juridiska Till de sistnärrmda hör också och kommuner-statenpersoner.

i den mån dessa uppträder i rättsförhållanden helt likartadena organ
med dem förekommer mellan enskilda rättssubjekt. Föreskriftersom
enligt 8 kap. 2 § tillhör med undantag, saknar intresse, detett som nu
obligatoriska lagområdet.

Enligt 8 kap. 3 § skall föreskrifter förhållandet mellan enskildaom
och det allmänna, förstavarmed i hand och kommun, ochstatavses

gäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp isom avser
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom
lag. Sådana föreskrifter faller till del inom det fakultativastor
lagområdet, 8 kap. 7 Dock får föreskrifter skatt aldrig meddelasom

riksdagen. Om riksdagenän delegerar sin normgivnings-av annan
tillkompetens regeringen kan den därvid samtidigt medge att

regeringen överlåter förvaltningsmyndighet meddelat.ex. atten
bestämmelser i 8 kap. 11ämnet,

Regler enskildas inbördes förhållanden omfattas således 8om av
kap. 2 § medan regler förhållandet mellan å sidan enskilda ochom ena
å andra sidan det allmänna faller under 8 kap. 3 I doktrinen har
gjorts gällande detta måste betyda regel kan åberopasatt att en som
och gällande i tvister mellangöras enskilda privaträttslig medanär en
regel kan åberopas endast eller för detmot representantsom av en
allmänna offentligrättslig.är

Lagrådet har i sitt yttrande remiss med förslag till lagöver börs-om
och clearingverksamhet uttalat det knappast kan råda någotattm.m.
tvivel åtminstone vissa föreskrifter på redovisningsområdetattom

enskildas inbördes ekonomiska förhållanden och därvid fästavser
avseende vid det övergripande syftet med bl.a. bestämmelsernaatt om
årsbokslut och årsredovisning förstärka borgenärernasär ställningatt

näringsidkaren prop. 1991/92: 13l 470. Gränsdragningengentemot s.
mellan privaträttsliga och offentligrättsliga föreskrifter kan således

utifrån föreskrifternas syfte elleräven göras ändamål.
Enligt 8 kap. får13 § regeringen besluta föreskrifter verkställig-om

het lag. Regeringen får överlåta underordnadäven myndighet,av
självfallet inte något meddela sådana före-annat attmen organ,

skrifter. Med verkställighetsföreskrifter i första hand tillämp-avses
ningsföreskrifter administrativ karaktär. I viss utsträckningrent ärav
det dock ofrånkomligt tillåta regeringen med stöd sinatt att av
behörighet besluta verkställighetsföreskrifter i materiellt hänseendeatt
fyller lag lagen i och för sig befinneräven sig inom detut en om



Redovisningsreglernas ställning enligt regeringsformenSOU 1994:17 113

obligatoriska lagområdet. Hur långt regeringens meddelarätt att
förskrifter sist nämnda slag sträcker sig framgår inte klart RFav av

förarbeten.eller dess Det emellertid lagbestämrnelsedenattanses som
skall kompletteras måste så detaljerad verkställighetsföre-attvara
skriften inte tillför något väsentligt verkställighetsföreskriftensInytt.

får således inteform beslutas något kan upplevas ett nyttom som som
föråliggande enskilda. Vilken grad precision hos lagbestämmelsenav

framstårbör krävas i viss mån osäkert. rimligEn tolkningsom som
torde den lagregel skall kompletteras någon principattvara som anger

skall vägledande vid utformningen verkställighetsföre-som vara av
skriften.

det anförda följerAv regeringens behörighet meddelaatt att
verkställighetsföreskrifter har väsentligt mindre räckvidd denänen
norrngivningsmakt kan grundas på delegation. En ramlagstiftningsom
i den meningen riksdagen nöjer sig med slå fast vissa allmännaatt att
principer och överlåter regeringen meddela preciserade före-att
skrifter möjlig inom det delegeringsbara området.är Men om
delegation inte möjlig eller inte har skett måste riksdagenär genom-
föra någorlunda uttömmande reglering i lag.en

Är2.2 redovisningsregler hänföra tillatt

privaträttsliga eller offentligrättsliga
föreskrifter

Förarbetena till har inte berört fråganRF redovisningsregler är attom
privaträttsliga eller offentligrättsliga. Enligt förarbetena tillanse som

bokföringslagen / 1976: 125/ BFL kan denna lag uppfattas som
civilrättslig. Emellertid skall klassificeringen BFL:s regler skeav
utifrån tolkning och inte i förstaRF hand grundas på uttalandenen av
i förarbetena till BFL.

Som tidigare kan gränsdragningen privaträttsligamellannämnts och
offentligrättsliga föreskrifter ske antingen utifrån reglernas syften och
ändamål eller med utgångspunkt i reglerna kan åberopas i tvisterom
antingen mellan enskilda eller mellan enskild och det allmänna.en

Redovisningslagstiftningen påverkad olika syften eller ändamålär av
och redovisningsregler kan åberopas i flera olika tvister vilkatyper av
kan såväl privata förhållanden tvister mellanrent staten,avse som
främst i dess egenskap beskattningsmyndighet, och enskilda.av

Reglerna löpande bokföring och arkivering kan sägasom vara
utformade för tillgodose olika kontrollintressen, främst i sambandatt
med beskattningen. regler harDessa betydelse föräven t.ex. en
efterkontroll i samband med insolvensfall, aktualiseras i övrigtmen
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straffrättsligaenskilda. dei tvister mellan Försällan eller aldrig
redovisningslagstiftningen harknutna tillbestämmelser ärsom

betydelse.tillämpningen dessa regleremellertid storav
bestämmelserna ârsbokslut isyftet med 11-övergripandeDet om

1975:1385/reglernai kap. aktiebolagslagen / ABLoch 1121 §§ BFL
koncernredovisning säkerställaårsredovisning och är att att ettom

anställda,vari här inkluderasolika intressenter,företags t.ex.externa
företaget i såvälfinansiell informationfår tillgång till somom

minimikrav.hänseende uppfyller vissakvantitativtkvalitativt som
för olikasin underlaginformation tjänar iDenna typertur avsom

i tvister mellankan därför åberopasbeslut. Dessa reglerekonomiska
enskild och det allmänna, iockså mellanenskilda t.ex.enmen

syftar till förhindraVärderingsreglernabeskattningssammanhang. att
samtidigt hänsyn till allaorealiserade vinsterredovisning tassomav

inte blivit realiserade, ochdesannolika förluster, ärännuäven om
Enligt förarbetena tillborgenärsintresset.främst motiveradedärmed av

lagfästa värderingsreglernaavgörande skäl fördettaBFL är attett
följa eller ABL:sUnderlåtenhet BFL:s1975:104 182.prop. atts.

kan föranleda skade-tillgångar och skuldervärderingregler om av
470.styrelse 1991/92: 113för bl.a. bolagets prop.ståndsskyldighet s.

föreskriftsmaktFinansinspektionens3

kap. § för-1987:617 och 1bankrörelselagen 11Enligt 4 kap. 1 §
efter be-Finansinspektionen,1982:713 fårsäkringsrörelselagen

föreskrifter bankernasregeringen, utfärdamyndigande närmare omav
ârsbokslut ochlöpande bokföring,försäkringsbolagensrespektive

särskilda skälFöreskrifterna får avvika från BFLårsredovisning. om
finns i bl.a. lagen 1963:76bemyndigandenMotsvarandeföreligger.

finansbolag, lagen1988:606kreditaktiebolag, lagen omom
de tvâvilken skallkreditmarknadsbolag, ersätta1992:1610 nyssom

värdepappersrörelse.lagen 1991:981nämnda lagarna, och om
normgivningsmakten berörtsdelegeringsådanFör att som nuaven

redovisningsregler förförutsättsförenlig med RFskall attanses
tillsynFinansinspektionensstår underföretag är att anse somsom

därmed enligt§ Delegation skulleoffentligrättsliga enligt 8 kap. 3 RF.
i bank-Alternativt nämnda bestämmelsertillåten.8 kap. §7 ärvara

verkställig-m.fl. uppfattaförsäkringsrörelselagarna lagaroch att som
till 4 kap. § försäk-13 motiven 1hetsföreskrifter enligt 8 kap. Av

departementschefen i detförefaller detringsrörelselagen som om
möjlighetuppfattat delegationsreglernasammanhanget snarast som en

1981/822180 242.verkställighetsföreskrifter prop.utfärdaatt s.
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Regeln i bankrörelselagen, hade motsvarighet i 151 § i 1955som en
års bankrörelselag, har vid banklagstiftningenöversyner och vidav
utformningen BFL uppfattats möjlighet utfärda tillärnp-attav som en
ningsföreskrifter SOU 1984:27 304 och 1975:104 154.s. prop. s.

tillämpningsföreskrifterSådana skulle då kunna motsvarig-ses som en
tillhet verkställighetsföreskrifter regeringen eller myndighet ägersom

utfärda enligt 8 kap. 13rätt att
Kreditmarknadskommittén har i sitt betänkande Förnyelse av

kreditmarknaden berört frågan dåvarande bankinspektionensom
norrngivningsmakt i allmänhet. Kommittén hävdar den före-att
skriftsmakt tillkommer inspektionen normalt grundar sig på 8som
kap. dvs. innefattar11 delegation inom området för 8 kap. 3 §en

Å1988:29SOU Del 2 173. andra sidan uttalade konstitutions-s.
utskottet i samband med tillkomsten fondkommissionslagenav
1979:748 bestämmelsen i denna lags 34 medgavatt attsom rege-
ringen eller myndighet regeringen bestämmer meddelar före-som
skrifter hur fondkommissionsbolags räkenskaper skall föras,om

verkställighetsföreskriftnärmast NU 1978/79:5Oattvar anse som en
14.s.

Innebörden bestämmelser berört slag hänförs tillattav av nu
verkställighetsföreskrifter till BFL de inte får innehållär att ettges

avviker från eftersomBFL verkställighetsföreskrifter såsomsom
framgår inte får tillföra lagstiftningen något väsentligt nytt.ovan
Samtidigt måste emellertid anmärkas regeringen redan med stödatt av

kap.8 13 § har utfärda verkställighetsföreskrifterrätt ochatt att
delegera denna till myndighet. dennarätt Att formenrättannan ge av

delegation från riksdagen s.k. kvasidelegation skapar närmasten
oklarhet.

Som framgår Lagrådet det knappast kan råda någotattovan anser
tvivel åtminstone vissa föreskrifter på redovisningsområdetattom

enskildas inbördes ekonomiska förhållanden. I yttrandeavser samma
anför Lagrådet BFL:s värderings- och periodiseringsregler fåratt
omedelbar betydelse för skattebelastningen eftersom skatteuttaget är
kopplat till företags offentliga redovisning. Detsamma gäller enligtett
Lagrådet sådana föreskrifter med stöd det föreslagna be-som av
myndigandet i lagen börs- och clearingverksarnhet utfärdas avom
regeringen eller Finansinspektionen, förutsatt föreskrifterna i sigatt
befinns grundlagsenliga. Bindande regler betydelse för skatteuttagetav
skulle därmed indirekt kunna utfärdas i form föreskrifter med lägreav
konstitutionell lag vilket enligt Lagrådet måsteän betecknasstatus som
olämpligt.

Lagrådet anför sammanfattningsvis det i och för sig framståratt som
osäkert det förenligt med bestämmelsernaär i 8 kap. RF attom
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företagens redovis-föreskrifter avseendeutfärdadelegera rätten att
tidigaredetta slagbemyndigandenbakgrund bl.a.ning. Mot att avav

på resultatetoch i avvaktangodtagits riksdagenbehandlats ochhar av
emellertid inteLagrådetarbete villeRedovisningskommitténsav

clearingverksamhet föreslagnaochi lagen börs-sig detmotsätta om
bemyndigandet.

genomförandetförbestämmelserEG:s2.4 av

direktivdess

i likhet med vadavsnitt 1.2 står det EFT A-staterna,framgårSom av
förform och metodfritt väljamedlemsstater,gäller EG:s attattsom

iberör frågorBolagsdirektivendirektiv.genomföra EG:s som
års-1980:1103och lagenregleras i BFL, ABLhuvudsak om

ÅRL bankredovisnings-medanföretagi vissaredovisning m.m.
frågoromfattarförsäkringsredovisningsdirektivetdirektivet och som

m.fl.försäkringsrörelselagenbankrörelselagen,dels i BFL,regleras
Finansinspektionen.föreskrifter utfärdadeilagar, dels av

övervägandenKommitténs2.5

detredovisade uppfattningavsnitt 2.3Lagrådets iKommittén delar att
föreskriftsmakt påFinansinspektionensosäkertframstår omsom

imed bestämmelsernaförenligredovisningsområdet till alla delar är
och slutligtfråganfullständig analyskap. RF. En8 ettavmer

tidsskälmåste emellertidkommitténs sidaställningstagande från av
Kommittén fästerutredningsarbetet.skedeanstå till ett avsenare

pådet i avvaktanLagrådets uppfattningavseende vidvidare att en
Finansinspektionenkunde godtasfråganprövningslutlig attav

redovis-avseende vissa företagsföreskrifterutfärdabemyndigades att
det pårubrik ankommerunder föregåendeanmärktsning. Som

Redovis-skall genomföras.EG-direktivenbestämma hurSverige att
bakgrund. gällerdenna Dettaförslag skallningskommitténs motses

bestämmelserna iåtskilligaförslagkommitténsinte minst att av
försäkringsredovisningsdirektivet ivartbankredovisningsdirektivet och

från Finansinspektionen.föreskrifterinförasvidare fårfall tills genom
förhållandet det ivikt vid detsärskilddärvid lagtKommittén har att

i det tillfalletskillnad vadfall, tillförevarande mot som varnu
inte frågabörslagstiftning,tillremitterade förslaget ärLagrådet omny

Finansinspektionenbemyndigande förinföra utan attnyttettatt
existerande bemyndigan-redaninnebärförslag endastkommitténs att

detvill dock betonaKommitténkvarstå oförändrade.fården att
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fortsatta utredningsarbetet kan komma i förslag tillatt utmynna
lagföreskrifterändringar RF, och Finansinspektionens föreskrifts-av

redovisningsområdet syftemakt på i bringa regleringen i konstitu-att
tionell harmoni.





1191994:17SOU

Redovisningens3 syften och
intressenter

Inledning1

analys vilka syften företagensEn redovisning skall tillgodoseav som
och vilka redovisningens intressenter eller användareär ärsom av
grundläggande betydelse inte bara för frågan vilka krav börom som

utformningenställas redovisningen för klassificeringenävenutanav
eventuella föreskrifter området såsom privat- respektiveav

offentligrättsliga i regeringsformens mening. berörts iSom avsnitt 2
det sistnämnda betydelse för fråganfår regleringen, för det fallom

den avsedd bindande för enskilda, måste ske lagär att vara genom
eller delegation till regeringen eller myndighet möjlig.ärom annan

Redovisningen har till uppgift dels visa redovisningsenhetensatt
företagets ekonomiska utveckling under viss period och dessen
ställning vid slutet perioden därmedoch avkastningen på investeratav
kapital i företaget, dels förunderlag kontroll verksamhetenutgöra av
och företagsledningens förvaltning de tillgångar den disponerarav

Beroende redovisningen skiljeräröver. mottagarevem som av man
mellan intern och redovisning. Någon riktigt skarp gränsextern
mellan dessa föreligger emellertid inte. mindreI ellerstörre ut-
sträckning kan registreringar i den interna redovisningen ligga till
grund för uppgifter i den redovisningen. Från detta bortsesexterna
dock i förevarande sammanhang.

redovisning3. 1.1 Intern

Förenklat internauttryckt kan den redovisningen grundsägas utgöra
för företagsledningens planering, uppföljning och kontroll verksam-av
heten.

uppgift då bl.a.Dess ekonomisk informationär att ge om resursom-
vandlingsprocessen i företaget för möjliggöra bedömningatt en av

produktivitet och effektivitet. Informationen kan användas tillt.ex. att
kontrollera olika befattningshavares ekonomiska ansvarsområden, att

underlag för alternativval, val mellan olika produktions-t.ex.ge
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underlag för prissättning företagetssamt att ge avprocesser, pro-
redovisningendukter. interna inte reglerad i lag och kanDen ärrent

därför utformas enligt det enskilda företagets önskemål och efteregna
förhållanden och behov. redovisning behandlasdess speciella Denna

framställningen.vidare i den fortsatta Med begreppet redovisninginte
följande företagens redovisning,således i det inteexterna omavses

annat anges.

redovisning3. Extern1

redovisningen företagets kommunikationsmedel medDen utgörexterna
utanför företaget, såsom fordringsägare,olika intressenter ägare,

och kommun m.fl. uppgift förse sådanaanställda, Dess är attstat
potentiella, med informationsåväl existerandeintressenter, som som

för olika ekonomiska beslut.användbar underlag Denär typersom av
bokföring, årsbokslutredovisningen består löpandeexterna samtav

bokföringen avviker från övrigaårsredovisning. löpande delarDen av
meningen inte fortlöpanderedovisningen i den denden attexterna

för utomstående. emellertidskall tillgänglig Den detutgörgöras
och årsredovisningen grundas ochunderlag varpå årsbokslutet dess

möjliggöra kontroll i efterhand uppgifterna ifunktion bl.a.är att av
Arbetstagarorganisationer har ocksånämnda handlingar. delrätt att ta

det för tillvarataarbetsgivares räkenskaper behövs attomav en
medlemmarnas intressen, 19§ lagen 1976:580gemensamma om

i arbetslivet och den bokföringsskyldigemedbestämmande MBL, är
misstankemed konkurs, taxeringsrevision eller brotti samband om

ifrån sig räkenskapsmaterial den löpandeskyldig lämnaatt ur
för granskning.bokföringen

kontrollfunktionRedovisningen har nämnts även tarsom en som
företaget följer de mål försikte på dels frågan huruvida sattssom upp

frågan den bild effekternaverksamheten, dels huruvida av av
förfalskad eller förskönad. förstnämndaverksamheten Detärgessom

företaget efterlever de kreditavtal,inkluderar kontroll atten av
anställningsavtal det ingått med skilda intressenter samt attm.m. som

uppfyller de krav och restriktioner ställs det från detföretaget som
för sig hävdasoch samhällets sida. l och kan denallmännas att

redovisningen möjliggör i viss mån dekontroll äger rum genomsom
ekonomiskaöverväganden och de beslutsunderlag intressenternassom

emellertidgrundar sig på. Kontrollfunktionen innefattarbeslut även en
kontroll i efterhand hur företaget har skötts, vid konkurs,t.ex.av

taxeringsrevision. finns därför skälmisstanke brott eller Det attom
särskilt syfte med redovisningen.ändå betrakta denna funktion ettsom
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redovisningens intressenter3.2 Vilka är

Följande intressenter kan urskiljas:
Ägare/kapitalplacerare ställer riskkapital till förfogande för ettsom

intresse information underlag för beslutföretag har attav som om
andelar i företag förköpa, behålla eller sälja aktier eller ett samt

kapital.bedömning företagets förmåga lämna utdelning påatt satsatav
informationen underlag för bedömningarKreditgivare använder som

förmåga betala avtalade och amorteringar.företagets räntorattom
information förLeverantörer har behov bedömaatt t.ex.av

förföretagets förmåga på förfallodagen betala levererade ochatt varor
tjänster.

informationen för företagets förmågaKunder använder bedömaatt
och tjänster i framtiden uppfylla sinaleverera samtatt attvaror

åtaganden.
tillgång till relevant information, jfr 19 §Anställda måste ha MBL,

i företaget skall kunnaför deras inflytande och medbestämmandeatt
skapa och incitament.realiseras och för i övrigtatt engagemang ge

informationen förStatliga kommunala myndigheter utnyttjaroch
fastställa beskattningsunderlag, för statistikändamål och föratt

planering bedömning sysselsättningsutveckling, planeringt.ex. avav
bostadsbyggande Vissa myndigheter har behov informationm.m.. av

specifikt inriktad på personalkostnader, kostnader förär t.ex.som
sjukfrånvaro och personalomsättning.

Samhället eller allmänheten, varmed här företagavses personer,
något direkt i företagetoch inte har menorgan som engagemang som

påverkas dess agerande, har också behov informationändå av av som
från företagets redovisning. gäller ochhämtas Detta t.ex. personer

företag bor eller verkar påverkas inte baraDessaort.som samma
direkt företagets förhållanden indirekt andra intressen-ävenutanav av

agerande med anledning redovisningen.ters av
för de första fem intressentgrupperna kanGemensamt sägas attvara

företagen på frivilligaförhållandet mellan dem och bygger engage-
såsom avtal kreditgivning, tillskott riskkapital, anställ-mang om av

ningsavtal dessa fall förväntar sig intressenterna visstIetc. ett
relationer företagen harekonomiskt utbyte sina med och därmed ettav

dels kunna kontrollera och följa dessa anspråkintresse att attav upp
på grund redan ingångna avtal inte åsidosätts, dels kunna göraav

uppfylla framtidabedömningar företagens vilja och förmåga attav
således betydelse för intressenternasavtal. Informationen är storav

förtroende för företagen avtalskontrahent. dessa fall finnsI ettsom
ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen och intressenterna

påverkar utformningen redovisningen.som av
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för i fall de första fyraGemensamt de,är ävenvart attgrupperna
de informationsbehov berörts, har intresse företagetsutöver attsom av

redovisning kan tjäna underlag för efterkontroll, närt.ex.som
finansiella svårigheter iföretaget hamnar i eller insolvenssituation.en

egenskap beskattningsmyndighet, har också anspråkStaten, i ettav
från företagen, nämligenpâ framtida betalningsströmmar i form av

avgifter.skatter och Staten har därmed intressen i detsamma som
föregående redovisats för kreditgivare. Från sida detärstatens
emellertid inte fråga i förväg kunna bedöma företagsatt ettom
kreditvärdighet. Staten har i stället intresse i efterhand kunnaattav
kontrollera skatter och avgifter betalas enligt gällande regler.att

informationStat och kommun har intresse underlag föräven somav
bedömning företagen uppfyller vissa andra krav ochen av om

restriktioner samhället ställer på dem. Som exempel på sådanasom
kapitaltäckning i finansiella företagkan regler ochnämnas om

försäkringsbolag.försäkringstekniska skulder i Som redan antytts
fordras vidare enligt vissa författningar företagen lämnar uppgifteratt

underlag för statistik och samhällsplanering.som
intressenterna brukar kapitalplacerare kredit-de angivna ochAv

primära. naturliga skälgivare framhållas de Av hoppas kapital-som
ekonomiska utfalletoch kreditgivarna det derasplacerarna att av

mellanhavanden med företaget skall bli deras uppoff-större än egna
därförRedovisningsinformationen kan användbar,ringar. sägas vara

tillhandahåller solid grund för dessa intressen-eller nyttig, denom en
med vilken grad säkerhet deras mellanhavanden medbedömater att av

företaget betalningsströmmar till dem i framtidenkommer att generera
tidpunkten för och storleken dessa betalningsströmmar. Omsamt av

informationen uppfyller angivna krav kommer detta andraävennu
lönsamhetsmåttintressenter tillgodo, eftersom eller möjligheten att

framtida kassaflöden denbedöma kan sägas utgöra gemensamma
för samtliga intressenters behov redovisningsinforrnation.nämnaren av

förarbetenaskall dock i detta sammanhang i tillDet noteras att man
bokföringslagen / 1976:125/ BFL framhävde redovisningens och
redovisningslagstiftningens betydelse för beskattningen och taxerings-

utforrrmingen denna lag i betydandeförfarandet och vidatt avman
utsträckning tillvaratog speciella skatterättsliga intressen prop.
1975:104 133s.

Vilka redovisningens syften3.3 är

marknadsekonomi informationen i redovisningen nyttig, ochI ären
funktion användbart beslutsunderlag, denfyller därmed sin som om
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möjliggör effektiv fördelning kapital i samhällsekonomin. Enen av
marknadsekonomis framgång beror till del på goda investerings-stor
beslut inom såväl den privata den offentliga sektorn.av personer som

tillhandahållerDe kapital behöver relevant och tillförlitligsom
information för bestämma investeringar skall tillgöras,att var vem
kreditgivning skall ske och till vilket pris. Om den information som
tillhandahålls kapitalplacerare och kreditgivare oriktig ellerär
vilseledande kan effekten bli de beslut fattas grundvalatt som av
denna information leder till kapital kanaliseras till ineffektivaatt
verksamheter. betydandeEn och kontinuerlig felallokering kapitalav
kan i sin medföra för samhället skadliga ekonomiska konsekvenser.tur

Ett redovisningens främsta syften således öka tilliten till ochär attav
förtroendet mellan olika vid företagsaffärer och investeringar.parter

idealfalletI skall informationen företags ekonomi så godettom vara
affärer med det inte skall behöva lida ekonomiskgöratt parten som

skada brister i informationen.p.g.a.
löpande bokföringenDen kan främst tjäna kontrollintressen,sägas

inte bara sådana företagsinterna. Såvitt gäller deävenexterna utan
intressenterna behöver dessa i efterhand kunna kontrollera denexterna

information företaget i form årsbokslut och årsredovisningsom av
Ävenlämnar. den bokföringsskyldige själv har emellertid intresse av

"ordning och reda" i sin verksamhet för ha kontroll verksam-överatt
heten också för ha tillgång till bevis i händelseatt attmen av
riktigheten den information företaget lämnar, exempelvis iav
taxeringssammanhang, vid konkurs eller med anledning misstankeav

brott, ifrågasätts. förarbetenal till anförsBFL också lagstift-attom
ningen skall tillgodose den bokföringsskyldigesäven informa-eget
tionsbehov och den löpande bokföringen tjänar underlag föratt som
företagarens beslut verksamhetens inriktning och vid valegna om

olikamellan handlingsalternativ. Pâ så kan den löpande bok-sätt
föringen del den internasägas utgöra redovisningen.en av

heltAtt särskilja de olika intressen motiverar den löpandesom
bokföringen låter sig emellertid inte I viss mån sammanfaller de.göra.

liggerDet således i företagets intresse, inte minst i bevishänseen-eget
de, långivare, kreditgivare, investerare, skatte- ochatt gentemot
åklagarmyndigheter ha fullständigt och ordnat underlag för sinetc. ett
information företaget, och detta underlag de kravatt motsvararom

förväntningareller de utomstående intressenterna har det. Ettsom
informationsunderlag inte dessa krav eller förvänt-motsvararsom

förlorarningar naturligtvis värde i bevishänscende. förarbetenaI till
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områdetlagstiftning på påpekas också företagets skötseltidigare att
för sådanainte bara för också i detintresseär ägarna utan somav

självtintressenter. Om företaget dessföregående samtangetts som
kontroll verksam-har god överblick ochledning och överägare en

tillgodo, exempelvis vidheten detta övriga intressenterkommer även
förlustbringande verksamhet till skada för borgenärer.signaler om

konstaterande bör emellertid inte fråganSlutsatsen detta attvara omav
redovisningsområdet angrips med utgångspunktlagstiftningsbehov på

indirekta verkan för andra skullei företagens behov och den somegna
direkt utifrån behovfölja stället bör bedömningen dedetta. I görasav

intressenterna.tillskrivas dekan externasom

skall redovisningen uppfylla3.4 Vilka krav

beroende förutsättningar vadSjälvfallet har olika intressenter, egna
på vad informationen skallgäller utbildning och kunskaper samt

önskemål det gäller utformningentill, skildaanvändas när av
detaljeringsgrad. kaninformation, dess innehåll och Detföretagens av

ifråga företagen tvingasskäl inte kommapraktiska öppetattatt
intresse någoni och för sig kan förredovisa alla detaljer varasom av

avvägning måste Redovis-intressenter. visseller några En göras.
allmännautformas med utgångspunkt i kravningen måste därför som

för samtliga intressenter. Detta innebärkan sägas gemensammavara
avgränsningenstandardisering redovisningen. Vidi sin visstur aven

skall innehålla måste hänsyn tillvad redovisningen äventas attav
företagens redovisning denmånga beroendeintressenter är av som

direkt eller indirekt viahuvudsakliga informationskällan, antingen
kreditupplysningsinstitut.exempelvis massmedia och

och grundläggande krav vadför samtliga intressenterEtt gemensamt
redovisning framgåttgäller utfommingen företagens är, som ovan,av

redovis-skall användbar beslutsunderlag. Förden attatt vara som
syfte måste rad kvalitativa krav ställas påningen skall tjäna detta en

framställningar brukar dessa sammanfattasredovisningen. modernaI
jämförbarhet.tillförlitlighet ochi begreppen relevans,

redovisningen skall så utformadrelevans innebärKravet att vara
till grund för uppföljning och utvärderingden kan liggaatt aven

tjäna underlag för bedömningupprättade planer samt en avsom
krav väsentlighet.framtiden. kravet relevans liggerI även ett

inriktad sådan in-redovisningen skallDärmed att varamenas

1967:49 19 ff.Se SOUt.ex. s.
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väsentlig för bedömningar och beslut. redovis-formation Enärsom
väsentlig det finns anledning kännedomningspost är att tro attom om

kan påverka intressentens beslutsfattande. begreppet relevansden I
informationeninnefattas i redovisningen skalläven att som varages

härföraktuell. förutsättning sammanställningen ochEn attanses vara
rapporteringen informationen snabb med inte alltförär samtav ges

tidsintervaller.långa
tillförlitlighetpå delas i sin in i beståndsdelarKravet tur tre

krav på redovisningen skall beskriva verkligheten,nämligen att vara
veriñerbar neutral. I kravet redovisningen skall beskrivasamt att
verkligheten ligger ekonomiska transaktioner skall redovisas efteratt

ekonomiska innehåll och inte efter dess legala form Substancedess
form. redovisningen verifierbar innebär oberoendeAtt är attover

använder mätmetoder skall nå resultatbedömare som samma samma
utifrån förutsättningar. neutralitet slutligen innebärKravetsamma

information lämnas primärt skall inriktadden påatt som vara
effektresultatet och användandet viss regel och inte vilkenav en

regeln visst perspektiv. Neutraliteten kan därförhar sägasettur vara
uttryck för till samordning redovisningen till olikasträvanett en av

på tillförlitlighetintressentgrupper. l kravet ligger krav påäven ett
försiktighet, dvs. tillgångar och intäkter inte får övervärderas ochatt

inte får fullständighet,skulder och kostnader undervärderas, samtatt
innehåller samtliga utelämnanderedovisningendvs. att poster vars

medföra informationen blir falsk eller vilseledande.kan attannars
jämförbarhetpå innebär den lämnade informationen skallKravet att

jämföras med motsvarande information företaget avseendekunna om
tidsperiod med information andranågon motsvarandesamtannan om

såväl nationella utländska. på jämförbarhetföretag Kravet innebärsom
samtidigt krav konsekvens varmed redovis-ett attavses samma

och mätbegrepp tiden för periodningsmetoder och enstakaöver en
skall användas för likartade händelser både inom företaget mellanoch
olika företag. viktigaste syftet med jämförbarhetsprincipenDet är att
olika redovisningsrapporters likheter och olikheter skall upptäckas och
förklaras. Detta syfte tillgodoses följande förutsättningar ärom
uppfyllda, nämligen presentationen företagets skertransaktioneratt av
efter modell, dvs. skall likartat arrangerade,posterna attsamma vara

klassificeras tillämpade redovisnings-ochsätt,posterna attsamma
principer inte ändras bärande skäl härför varvid effektenutan av
ändringen skall redovisas.

Enligt Redovisningskommitténs mening fördelskulle det vara en om
till grund för svensk redovisningslagstiftning kunde läggasen ny nyss

krav, eftersom dessa vunnit allmän anslutning intematio-beskrivna
framgå kommitténs konkreta lagförslag kannellt. Som kommer att av
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för närvarande helt realiseras. EG-direktiv, detdetta inte De ärsom
kommitténs uppgift genomföra i föreliggande första skedeatt av

nämligen till jfr dockarbetet, inte anpassade dessa krav,synes vara
i det fjärde bolagsdirektivet kommentaren till dennaartikel 31 samt

avsnitt Utredningen har dock hinder inte föreliggaartikel, 15.7. ansett
ändå i betydande utsträckning låta kraven få tjäna vägledning.att som

Koncernredovisningens syften och3.5

intressenter

fall företag ingår i koncern har företagets redovisningFör det ett en
informationsvärde. kan inte enbart detendast begränsat Manett av

koncernföretagets årsredovisning ordentlig bildenskilda en av
företagets ställning, eftersom denna beror koncernens ställning.

tillgångar moderföretaget indirektvärderingen sådanaNär somav
hänför sig till aktie- andelsinnehavetvia dotterföretag elleräger ett

redovisningen moderföretagets ställning. Vilka realafördunklas av
dotterföre-aktierna eller andelarna itillgångar representerassom av

framgår inte direkt moderföretagets balansräkning.taget av
ingående företagen särskildaEftersom de i koncernen utgör rätts-

skuldförhållanden bestå mellan moder- och dotterföretagsubjekt kan
Sådana skuldförhållanden kanmellan dotterföretagen inbördes.samt

väsentlig enskilda koncernföretagens ställningha inverkan deen
därför särskilt framgå deras balansräkningar.och bör av

Möjligheterna bedöma koncerns och de enskilda koncernföre-att en
företags årsredovisningarrörelseresultat grundval dessatagens av

koncerninterna transaktioner olikaockså begränsade. Genomär av
slag kan koncernföretagens resultat i viss utsträckning fördelas på så

moderföretaget låter förlust uppkomma i dotterföretagsätt att etten
för möjliggöra redovisning vinst i något de övriga företagen.att av av

allmänna bestämmelserna årsredovisning inte någotOm de om ger
finnsskydd koncernföretag utdelar den vinst enligtmot att ett som

förlustdess balansräkning, kan hänsyn till eventuell hosutan ett annat
omfattningkoncernföretag utdelning i inte hade varitäga rum en som

i stället hade bedrivits enda företag.möjlig verksamheten Deettom av
transaktionerna således medföranyssnämnda skulle kunna att rent

fiktiva vinster redovisas och utdelas.
Syftet med koncernrcdovisning därför enligt förarbetena till aktie-är

års-bolagslagen 1975:1385 i första hand klarlägga koncernensatt
för på så utreda den realiserade vinsten iresultat vadsätt äratt som

sådan skall disponibel förkoncernen helhet. Endast vinstsom vara
utdelning.
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Kravet på koncernredovisning utgår från ekonomiskt synsätt.ett
därvidKoncernen ekonomisk enhet. Enligt juridisktettses som en

fokuseras intresset i stället varje enskilt företagsynsätt separatsom
rättssubjekt.

Det intressenter knutna till moderföretaget, främstär placerare av
riskkapital och kreditgivare, koncernredovisningens primärautgörsom
målgrupper. dessa,För för de anställda ochäven avtals-t.ex.men

till dotterföretag, det intresse få så långtär möjligtparter attav en
rättvisande bild transaktioner inom koncern och varjeav en av
koncernföretags förhållande till koncernen helhet.som

3.6 Redovisningslagstiftningens syften

Av avsnitt 3.4 framgår intressenterna bör ha ställa vissarättatt att
kvalitativa krav på redovisningen. säkerställaEtt dessa kravsätt äratt

lagreglera redovisningsområdet. förutsätterDetta emellertid detatt att
finns allmänt samhällsintresse i företagens redovisning utformasett att
enligt vissa regler. Om detta intresse saknas finns ingen anledning för

området.reglera Vilka motiv finns då förstaten att att attanse
redovisningen har allmänt samhällsintresseett

Som tidigare finns kontrollbehov för Oavsettnämnts ett staten. om
beskattningen kopplas till redovisningen på sker i dag harsätt som

intresse skattskyldig sörjer för det finns underlagstaten att att ettav en
det möjligt i efterhand kontrollera inkomstergör och utgifterattsom

i verksamhet jfr 4 kap. §1 lagen / 1990:325/ självdeklarationen om
kontrolluppgifter.och Staten har således "partsintresse" iett eget

företagens redovisning. Samtidigt det allmäntär rättssäkerhets-ett
intresse, och därmed samhällsintresse, taxeringarna blir så rättvisaatt
och likformiga möjligt och de fastställs på underlag såatt ettsom som

verkligheten möjligt speglar den skattskyldigesnära skatteför-som
måga, jfr vad i avsnitt 4.3 motiven bakom 1990 årssägssom om
skattereform.

Redovisningen betraktas somliga informationsindustri,av som en
redovisningensdvs. affärsområde producera information.är att

Anhängare principen utformningen redovisningen skallattav av
överlåtas marknadskrafterna tillgång och efterfrågan skallattmenar

på gäller för andra produkter, "freesätt marketstyra samma som
approach". Allteftersom ekonomiska och sociala förhållanden
förändras och kunskaper och tekniker fram skulle krav påväxernya

och användbar information ställas användarna. Företagenny mer av
måste därmed hela tiden hålla jämna med de kravsteg som an-
vändarna ställer, riskerar de dessa andra informations-sökerattannars
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redovisningsområdet kunde medlagregleringbehovkällor. Ett avav
misslyckatsmarknadskrafterna medbevis fördetta synsätt attsomses

redovisning.tillfredsställandeutvecklaatt en
orealistisk; bl.a. skulleteori dendennaKritikerna ärattmenarav

socialt optimaltåstadkommamarknadsmekanismerna inte kunna settett
kritiker inteRedovisningsinformation kan enligt dessapris.avvägt

karaktäris-eftersom grundläggandeprodukter,med andrajämföras ett
den tillgänglig till litenredovisningsinformationtiskt drag hos är äratt

önskar del den medanför demkostnad allseller ingen ta avsom
informationen bärspubliceringproduktion ochförkostnaden avav

kostnaden för inforrnatio-påförasanvändarna inte kanOmföretagen.
den.incitament produceraha minimaltproducentenskulle attnen

saknar värde förinvändas det intesistnämnda kandetMot ettatt
eftersom det liggerredovisningsinformation,tillhandahållaföretag att

kapitalmarknadfungerandedet finnsintresseföretagetsi eget att en
förmarknad derasdet finnsintresseligger ioch det ägarnas att en

eller andelar.aktier
redovisning inte påbehovemellertid intressenterfinnsDet vars av

sida till-från företagensintresse attsätt ettmotsvaras avsamma
sådana intressenter hörinformationen. Tillefterfrågadehandahålla den

kontrollunderlag förredovisningenden behöver attt.ex. avsomsom
eller andraföretagen i lagställsrestriktionerochkrav som

sig sådantänkasvårareblir iakttagna. Detföreskrifter är att en
skullefrån företagens sidaredovisningenutveckling"frivillig" somav

intressenters behov.uppfylla dessa
löpande bokföringendenmotiverasframgår avsnitt 3.3Som ovanav

"marknad" skulle kunnaNågonkontrollintressen.handi första somav
svårdärmedbokföringenden löpandeutformningen ärpåverka attav

knappastdärförapproach" kan utgöra"free marketfinna. En
lagreglering kan undvaras.förtillräckligt motiv att en

nationellredovisningsprinciperfastställasyftena medEtt attav
företag vad gäller derasolikaskillnaderna mellanreduceranivå är att

månmätmetoder Iinformationen,presentation samma somosv.av
och hand-valmöjligheternafastställs begränsasredovisningsnormer

ökar jämförbarheten.företagen vilketindividuellalingsfriheten för de
fyllaskallredovisningsnormerfunktion ärviktig attEn somannan

intressenter,Kapitalplacerare och andratrovärdighet.skapa som
förtroendettrovärdighet, förlorarredovisningen saknarmisstänker att
marknads-för deteventuelltförlängningenoch i ävenför företagen

Även faktiskt till-informationrelevantekonomiska systemet. om
fråga valfullständig frihet iskullekapitalplacerarnahandahålls omen

andra intressenterochdessaredovisningsmetoder kunna geav
för åstadkommagjortspresentationföretagens valintrycket attatt av
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förskönad bild företaget, förvanska resultatet eller döljaatten av
förhållanden de inte vill offentliggöra. viss grad StandardiseringEn av

därför nödvändig för redovisningsrapporterna ochär att systemetge
med fri företagsamhet trovärdighet.
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Redovisningen4 underlag försom

beskattning

Inledningl

råderSverige starkt sambandI mellan företagens redovisning ochett
innebärandebeskattningen redovisningen korrigeringarstörreatt utan

skall kunna ligga till förgrund beskattningen. Denna samordning är
grundläggande för företagsbeskattningen.

föreligger såväl materielltDet formellt samband mellanett som
redovisning och beskattning. Det materiella sambandet består i denatt
skattemässiga inkomstberäkningen sker grundval den skattskyldi-av

bokföring. Det formella sambandet sig uttryck i skattelag-tar attges
stiftningen förutsättning för vissa avdrag skall medges vidattsom
taxeringen kräver motsvarande avdrag eller avsättning gjorts iatt
räkenskaperna, avdrag för avsättning till periodiseringsfondt.ex. samt
avdrag för värdeminskning maskiner och inventarier enligt reglernaav

räkenskapsenlig avskrivning. Härigenom tvingas företagen iattom
årsboksluten och årsredovisningarna redovisa bokslutsdispositioner och
obeskattade Denna redovisningsmetod unik förreserver. anses vara
Sverige och medföra svenska årsredovisningar framståratt som
svårbegripliga för utländska läsare.

De problem det materiella och formelladet sambandet medförsom
kan delas i två huvudgrr-pper, dels de beror på skatterättsligaupp som
dispositioner, eller resultatreglerande regler, dels de beror påsom
specifika skatterättsliga resultalmâitningsregler, eller periodiserings-
regler. Till den första hör bl.a. möjligheterna till över-gruppen
avskrivningar maskiner och inventarier avsättning tillsamtav
periodiseringsfonder. Till den andra hör bl.a. reglernagruppen om
redovisning framtida utgifter, vinstavräkning pågående arbeten,av av
avdrag för forsknings- och utvecklingskostnader avdrag församt

på lån för anskaffande anläggningstillgångar och närings-räntor av
fastigheter.
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enligt4.2 Inkomstberäkning
kommunalskattelagen

jämte22 och 23 §§ kommunalskattelagen / 1928:370/ KL anvis-I
paragrafer skattepliktiganingarna till dessa regleras vad utgörsom

intäkter näringsverksamhet respektive avdragsgilla kostnader, denav
omfångsfrågan. frågas.k. För denna har bestämmelser i 19 ochäven

anvisningarna till paragrafer betydelse.20 §§ KL jämte dessa Där
generellt för samtliga skattskyldiga och inkomstslag delsoavsettanges

vissa inkomster skattefria, dels vid inkomstberäkningenär attatt
för förvärvandeavdrag medges för alla omkostnader intäkternas och

bibehållande.
föreskrivs inkomst näringsverksamhetI 24 § KL skallatt av

beräknas enligt bokföringsmässiga grunder i den mån dessa inte strider
bestämmelserna i KL. anvisningspunkten till denna paragrafI 1mot

haft bokföring beräkningenför skattskyldig ordnad skallatt somanges
grundval iakttagande bestämmel-inkomst ske denna medav avav

i anvisningspunkten.serna
hänvisning iGenom 2 § 1 lagen 1947:576 statligmom. omen
tillämpas vissa bestämmelser i däriblandinkomstskatt KL, reglerna för

näringsverksamhet, vidberäkning inkomst taxeringen tillävenavav
inkomstskatt. följerstatlig Härav KL:s bestämmelser inkomst-att om

förberäkningen gäller aktiebolag och sådana juridiskaäven personer
i övrigt endast till statlig inkomstskatt.taxerassom

anvisningspunkten till 24 § föreskrivs bokföringsmässigaI 1 detatt
resultatet skall justeras skattefria intäkter eller icke avdragsgillaom

påverkat resultatet, liksomkostnader skattepliktiga inkomsterom
Vidare skall korrigering bokfördautelämnats. ske det resultatetom

påverkats lager, pågående arbeten eller fordringspost tagitsattav upp
för lågt belopp eller skuldpost för belopp.med med högt Sådan

korrigering kan dock underlåtas det uppenbart den skattskyl-är attom
dige högre avskrivningar inventarier hade kunnatt.exgenom av
eliminera inkomsthöjning följer korrigeringen.den som av

bokfördaAvvikelser mellan det resultatet och det resultat skallsom
ligga till grund för beskattningen kan uppkomma andraäven sätt än
de berörda. finns således vissa specifika skatterättsligaDetnyss
resultatmätningsregler inte tillkopplade den skattskyldigesärsom
redovisning. Till dessa hör bestämmelserna restvärdeavskrivningom

inventarier. avdrag för värdeminskning byggnader ochav om av
markanläggningar och inkomstberäkning vid avyttring bl.a.om av
fastigheter och aktier anläggningstillgångar.utgörsom

förekommer det vissa skattemässigt betingadeDessutom avdrag som
skattskyldigesinte berör den bokföring densätt änannat att
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bokförda skattekostnaden minskar underskottsavdrag.t.ex.
Innebörden bestämmelsen i 24 § KL inkomstberäkningenär attav

vid beskattningen skall följa det bokföringsmässiga resultatet, såvida
inte någon särskild skatterättslig regel föreskriver uttryckligen
avvikelse härifrån. Nämnda lagrum jämte dess anvisningar kan således

reglera intäkterna ochsägas kostnadernanär skall påverka det
skattemässiga resultatet, dvs. frågan periodisering posterna.om av
Emellertid innehåller anvisningarna till 23 § värderingsregler och
avskrivningsregler för anläggningstillgångar och därmed viktigaäven
periodiseringsregler.

Systematiken i medförKL svårigheter omfångsregleravgränsaatt
och periodiseringsregler från varandra. Den innebär periodise-även att
ringsregler och resultatreglerande regler inte klart skiljs i och med

flera KL:s värderingsregler innehåller resultat-att ett momentav
mätning och resultatreglering.ett moment

Det kan också gällande de problemgöras systematiken i KLatt som
upphov till har sin grund i omfattningen det s.k. koppladeattger av

området, dvs. det område inom vilket bokföringsmässiga grunder och
god redovisningssed fullt skall tillämpas vid taxeringen och där detut
således inte finns några specifika, skatterättsliga regler över,tarsom
inte klart framgår KL. När det gäller vissa KL:s regler fört.ex.av av
värdeminskningsavdrag för anläggningstillgångar framgår det inte klart
på vilket stadium frikopplingen från redovisningen sker. Sker denna
redan vid beräkningen anskaffningsvärdet så anskaff-sätt attav
ningsvärdet kan olika i bokföringen respektive vid taxeringenvara
eller sker den i skede så det endast avskrivningensärett attsenare
storlek, beroende skilda vid beräkningen denna,procentsatser av

blir olika i redovisningen och vid taxeringensom

4.3 Argument för och kopplingenemot

redovisning beskattning-

En fördelarna med den nuvarande kopplingen mellan redovisningav
och beskattning den förenklar förär företagen. Det haratt ansetts
önskvärt företagen bara skall behöva bokslut ochatt upprätta göraett
så få justeringar möjligt i detta för taxeringsändamål. Mot dettasom
skall dock ställas syfte med den redovisningen,att ett annat externa

dess funktion beskattningsunderlag,utöver ochär ägareattsom ge
andra intressenter rättvisande bild företaget, jfr artikelexterna en av
2.3 i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Intressenter utanför ledningen i
företaget, inte har tillgång till företagsintern infonnation, skallsom
kunna realistisk bedömning företagetgöra utifrån de uppgifteren av
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förutsätterexternredovisningen.i Detta öppnarelämnas ensom
försiktighetsprincipen. Imindre mån präglasredovisning i enavsom

ligga till grund för be-inriktad påexternredovisning är attsom
tillbegränsas detuppgifterna kommadäremotskattning kan att

medvetet kommaoch ställningresultatnödvändigaste attsamt
underskattas

.
enkelhet, brukarefterförutommotiv, strävanEtt annat som

egenskapkopplingen inuvarandetill stöd för den äråberopas statens,
böraRedovisningenbeskattningsmyndighet, kontrollbehov. ansesav

för skatte-ligga till grundden direkt kanså utformad attvara
den bästa grundenbokföring skulle dårevideradkontrollen. En utgöra

skatteförmågeprincipenkan ocksåkontroll. Möjligensådanför en
slopandet desyftena medför kopplingen. Ettstödåberopas avavsom

1990 årsresultatregleringsmöjligheternatidigare generösa genom
möjligt skullesånämligen skattebasenskattereform näraatt somvar

vinst. med tillämpningverkliga Entill företagetsansluta sig av
föreskrifter redovis-och övriga1976: 125/ BFLbokföringslagen /
framräknad nettovinstredovisningssedgodningsområdet samt

den verkliga vinsten ochåterspeglarättvisandeförutsattes sättett
beskattningen.ligga till grund fördärför kunnaborde

finanspolitiskt motiv för kopplingen,Slutligen kan nämnas ett
företagen skall villkoradeskattekrediterdenämligen att varasom ges

förefaller inte orimligti företagen.medel binds Detvissa attattav
medel den latentakopplas till vissaskatteförmåner bör utöveratt

inte kan till föremål föroch därmedbinds i företagetskatten göras
mellan den beskattningbaradärmed sambandutdelning. finnsDet ett

motiv emellertidutdelningsbart belopp. Dettainkomsten och är av
sådana företag, banker ochoch förendast för aktiebolagintresse t.ex.

regler gäller avseende möjlig-försäkringsbolag, för vilka särskilda
medelvinsten. utdelningdisponera Enheterna motsvarasatt av som
visst kringgåendevidareobeskattade kan ettses som avreserverav

aktiebolagens vinster i ochdubbelbeskattningbestämmelserna om av
obestämd tid. Sedani bolaget skjutsmed beskattningenatt upp

aktiebolag slopatsutdelning från svenska prop.beskattningen av
fall sistnämnda fullständigtff har i1993/94:50 175 argumentvarts.

förlorat intresse.
koppling denna kanvägande skälendeEtt är attmottyngst enav

kvalitet. väljer redovisnings-försämra redovisningens Företagen en
ökarlägre skatt metod,metod även om en annan somsom ger

från dettabättre andra synpunkter. Förskatteuttaget, att argumentvore
råder motsättningarbärkraft fordras det kan detskall ha att antas att

å andra sidan borge-å sidan skatterättsliga intressen ochmellan ena
intressen. förarbetena tilloch andra civilrättsliga I BFLnärsintressen
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intressemotsättiiingardessa I propositionen anför departe-tonas ner.
mentschefen bl.a. kraven fullständig, korrekt och överskådligatt en
ekonomisk redovisning intresse för borgenärerna, förär ett gemensamt

allmänna fördet och andra beroende redovisningenär och attsom av
därför knappast finnsdet några motsättningar mellan det allmännas

intresse få tillfredsställande underlag för debitering skatter ochatt av
avgifter och andrade intressen också måste hänsyn till itasom man

bokföringslagstiftning 1975:104 134.en s.
Det skall emellertid inte glömmas bort beskattningenävenatt om

skulle utgångspunktske med i resultat frarnräknat enligtett som var
specifika skatterättsliga regler, koppling till den skattskyldigesutan
redovisning, skulle redovisningen alltid i någon mån påverkas av
innehållet i skatterätten. De uppgifter den skattskyldige lämnar isom
sin skatteredovisning måste hämtas kunnaoch kontrolleras medur
hjälp bokföringen och det transaktioner ligger tillärav samma som
grund för såväl det bokföringsmässiga det skattemässiga resulta-som

För den skattskyldige kan det därför, i fall bevissynpunkt,tet. vart ur
finnas visst intresse i årsbokslutet och årsredovisningen redovisaett att
på kan godtas skattemässigt.sätt ävenett som

effektEn negativ kopplingen den kan medföra s.k.är attannan av
inlåsningseffekter. sådan effektEn kan uppkomma beslutett attom

ökade utdelningar flytta vinstmedel, inom företagssektorn ellergenom
till andra sektorer i ekonomin, utlöser ökad beskattning. Inlås-en
ningseffekten följd det privatekonomiskt, inteär atten av men
nödvändigtvis samhällsekonomiskt, kan rationellt behållaattvara
vinstmedel inom företagdet gång dem för därgenererat attsom en
finansiera sådana investeringsprojekt, avkastning föreäven som ger en
skatt lägre den skulle ha krävts finansieringenär än isom som om
stället skett med utifrån kommande riskkapital.

Kopplingen mellan redovisning och beskattning medför inlås-en
ningseffekt företag har outnyttj reserveringsutrymme eftersomett atom
rörelseresultatet då kan i företaget i form obeskattadsparas av en

i stället för träffas beskattning det redovisasattreserv av om som
sådant årsresultat kan delas Detta förhållande utgörut. ettsom

för den skatteniässiga inkoinstberäkningen skall skeargument att
fristående från den bokföringsmässiga redovisningen.

Ett problem med kopplingen förekomsten obeskattadeärannat att av
och bokslutsdispositioner de svenska årsredovisningarnagörreserver

svårbegripliga för utländska läsare. En frikoppling medför således att
god redovisningssed får bättre möjligheter utvecklas utifrån deatt
inforrnationskrav ställs från andra intressenter skattemyndig-änsom
heterna anpassningen till den internationella utvecklingensamt att
förenklas.
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det allmänt samhälls-i sammanhangframförtsSom är ettannat
sådant de beslututformasredovisningenintresse sättett attatt som
effektiv resursallokering ileder tillpå grundval denfattas enav

redovisning måste hänsynutformningen företagenssamhället. Vid av
önskemål, däribland iolika intressenterstill rad statens,tas en

egenskap såledesbeskattningsmyndighet. dennaIegenskap ägerav
frågan. intresse skall inte"partsintresse" i Dettaett egetstaten

samhällsintresset effektivangivnasarnrnanblandas med det av ennyss
användargruppersjämställa med övrigaresursallokering är attutan

mellan redovisning och be-fall kopplingenFör detintressen. att
försämras innebär detta,redovisningens kvalitetmedförskattning att

kontroll- och informations-mä tillgodosekopplingen statensoavsett att
negativa konsekvenser förtaxeringen,samband mediintressen

intressenter. Ibeslutsunderlag för övrigarollredovisningens som
till det angivnasåledes ledakopplingensådant fall kan att sam-

för frikoppling.skälmotverkas vilket kanhällsintresset utgöra ett
ochredovisningens utformningkonsekvenser förnegativaYtterligare

råder osäkerhetdet i många avseendenuppståkvalitet kan attg.a.
bevishänseende.innehåll skillnader iexaktaskattereglernas samtom

Även skall grundas på det resultathuvudregelbeskattningen somom
redovisnings-enlighet med godskattskyldiges, iframgår denavsom

naturliga skäl högre kravställer skatterättenräkenskapersed, förda av
konkretiseringvärderingsfrågor ochgällerbevishänsseende vadi t.ex.

syftar till bevakareglereftersom skatterättensframtida utgifter attav
undervärderingdettabeskattningsunderlag och förhindra attett g.a.

finns å andraFrån redovisningssynpunktför lågt belopp.fastställs till
undervärdering.förhindrainte intressesidan att ensamma av

påverkat redovisningensskattelagstiftningenexempel hurEtt
reformerad företagsbe-Utredningenredovisasutformning omav

olikaicke-finansiella bolagsundersökningVidskattning. en av
före dispositioner underförhållande till resultatbokslutsdispositioner i

dispositions-förändringar iframkom vissa1986åren 1979 t.o.m.
avsättningar tillomsvängningen förmarkantMestmönstret. var

år 1984. En väsentlig orsakkraftigt minskade fr.o.m.lagerreserv som
vinstdelningsskatten år 1984,införandetdettatill antogs vara av

inte medgavs vidavsättningar till lagerreservavdrag föreftersom
från gällde förskillnad vaddenna skatt tillberäkningen somav

investeringsfond. Dessaavsättningar tillöveravskrivningar och senare
åren 1983 och 1984. SOUi stället kraftigt mellandispositioner Ökade

1989:34 158.s.
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övervägandenKommitténs4.4

analysera fråganingåruppdragkommitténsdel närmareSom attaven
sambandbeskattning. Dettaredovisning ochmellansambandetom

skattemässigainnebär denmateriell kopplingdelsbestår i attsomen
skattskyldigesgrundval denske påinkomstberäkningen skall av

skattelag-sig uttryck ikopplingformellbokföring, dels atttarsomen
vidavdrag skall medgesför vissaförutsättningstiftningen attsom

avsättning gjortsavskrivning ellermotsvarandekrävertaxeringen att
räkenskaperna.i

kommittén tidsskälsammanhang harskildaframhållits iSom av
analyseni Denutredningsarbetetdela närmaretvingats etapper.upp

frågorbeskattning deredovisning ochmellankopplingen är en avav
kanarbetet. Allmäntanstå tillmåstdärvid har nästa etapp avsom

redovisningen, med dentalar förövervägande skäldock sägas attatt
kvalitetsmässigt skulle vinnapå denna,kommittén har anläggaattsyn

sambandetdet formellaFramför allt gäller dettafrikoppling.en
obeskattade ochredovisningenresulterar i reserveravsom

Åtillgångar.värderingenbokslutsdispositioner även t.ex. avmen
den förenklingbekostnadfrikoppling ske påskulleandra sidan aven

regler tillämpasiföretag liggerallt för mindreframför att sammasom
beskattningen.och vidredovisningenbåde i

sig gällandehärskilda synpunkteravvägning de görEfter somaven
utformningnuvarandetill skattereglernasmed hänsynhar kommittén

nödvändigtdetredovisningensamband medstarkaoch att,ansett
flertal hänseendenutredningsarbetet, iskedei dettaåtminstone ettav

lämnarredovisningsreglernautformningföreslå utrymmesomaven
föreslår detKommitténredovisningsmetoder. ävenalternativaför att

enskildaredovisningsprinciper hos denanvända olikatillåtetblir att
det blirEffekten dettahos koncernen.och ärjuridiska attavpersonen

utnyttjarredovisa påenskilda företageti det sätttillåtet ettatt som
beskattningsbaraminimera denmöjligheterskattelagstiftningens att

jämförbarhetenflera, förutommed dettaNackdelarnainkomsten. är att
företagför skildaresultaträkningarbalansräkningar ochmellan

kan dettillskapas. Såledesvalfriheti takt medminskar antas attatt en
redovisningsmetodanvändaföretaget inte kommerenskildadet att en

detframstår intedenskattebelastningenökar även omsom,omsom
redovis-tillgodose de kravbättrefallenda, så i sätt attettvart

Vidarebör uppställas.de fiskalaandra synpunkterfrånningen änsom
och de enskildakoncernredovisningenvalda lösningeninnebär den att

Kommitténvarandra.avviker frånårsredovisningarkoncernföretagens
uppnåtts,lösningen harlyckligasteinte denvisserligen att menanser

praktiskt möjliga.den endaomständigheterrådandeväl under
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Lagstiftningens formella struktur5

Inledningl5.

sig nödsakad delaavsnitt har kommitténframgår ISom attsett uppav
i detta delbetänkan-flera I denarbetet i presenterasetappetapper. som

direkt sammanhänger med EG-endast de frågorde har som
lagförslag kom-innebär deanpassningen behandlats. Detta att som

årsredovisningfram omfattar regler årsbokslut,mittén lägger omnu
bestämmelseri vissa företag medankoncernredovisningoch om

utanför.arkivering tills vidare lämnas Ibokföring ochlöpande
redovisningslagstiftningen,uppdrag ingårkommitténs övervägaatt om

årsredovisningårsbokslut,intresse reglernasåvittdvs. är omavnu
uppdelad på delskoncernredovisning, i framtiden böroch även vara

associationsrättsliga lagar ellerdels olikagenerell bokföringslag,en
väljas.formell struktur börannanom en

Gällande5.2 rätt

författningen påden centralaBokföringslagen / 1976:125/ BFL är
redovisningslagfungerar generellredovisningsområdet. Den som en
form verksam-näringsidkare i vilkentillämpasskall oavsettavsom

Syftet medverksamhetens BFLbedrivs och ärheten attart.oavsett
all redovisning.grundläggande regelsystem förenhetligt ochskapa ett

kompletteran-ramlag fyllsdärför karaktärharLagen ut genomav som
sådanassociationsrättsliga lagar ochfrämst olikaföreskrifter ide av

Godi god redovisningssed.redovisningspraxis innefattassom
till faktisktbeskrivs i förarbetena BFLredovisningssed som en

representativ kretskvalitativtpraxis hosförekommande aven
således godförarbetenabokföringsskyldiga. Utgångspunkten i är att

hur deredovisar och intehur företagenredovisningssed baseras
redovisningssedengodaTillämpligheten denredovisa.borde av

föreskrifter pålagstiftningen och andrainnehållet ibegränsas av
området.

stödmeddelats i eller medavviker frånbestämmelse BFLHar som
därtillanslutningbestämmelsen och ilag gäller denav annan

principen speciell lagverkställighetsföreskrifter. Enligtmeddelade att
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går före allmän lag kan således från BFL avvikande lagregler förges
redovisningen i banker och försäkringsbolag. Regeringen ellert.ex.
myndighet regeringen bestämmer kan meddelarätt attsom ges
föreskrifter avviker från BFL endast inom den isom ram som ges
regeringsformen RF, avsnitt 2se ovan.

5.2. 1 Kompletterande normgivning

Bokföringsnänmden

Bokföringsnämnden har enligt förordningen 1988:1118 med
instruktion för Bokföringsnämnden till uppgift främja utvecklingenatt

god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovis-av
ning. En nämndens huvuduppgifter konkretiseraär närmareattav
innebörden begreppet god redovisningssed och inflytandeutövaattav
på hur frågor god redovisningssed skall bedömas i olika situatio-om

En huvuduppgift för Bokföringsnämnden ärner. attannan ge
anvisningar för sådan redovisning sker med hjälp automatisksom av
databehandling.

Nämnden består högst elva ledamöter vilka samtliga utsesav av
regeringen. Alla ärenden allmänt och principielltär intressesom av
för utvecklingen god redovisningssed nämnden i plenumavgörsav av
och publiceras i särskild publikationsserie, Bokföringsnämndenen
informerar.

Bokföringsnämnden kan fråga initiativ eller påta egetupp en
begäran någon utomstående. Exempelvis kan företag inom vissav en

genombransch eller viss sina organisationer eller revisorertypav en
påkalla nämndens avgörande i redovisningsfråga allmänten av
intresse. Likaså kan skatte- och andra myndigheter begära yttranden
från närrmden. Bokföringsnämnden kan också uttala sig enskildaom

Ävenföretags förhållanden i form frågor till nämnden.av svar
skatte- och andra myndigheter kan uttalanden enskilt fall.ettom
Nämndens avgöranden avgränsade frågeställningarrör benämnssom
uttalanden, medan de behandlar omfattande och övergripandesom mer
frågor kallas rekommendationer.

Nämnden saknar normgivningsmakt i RF:s mening. Dess rekom-
mendationer och uttalanden i redovisningsfrågor har enbart status av
allmänna råd och därmed inte formelltär bindande för de redovis-
ningsskyldiga. De kan emellertid indirekt få rättslig betydelse när ett
enskilt fall innefattar bedömning frågan god redovis-som en av om
ningssed domstol eller förvaltningsmyndighet.prövas Vadav
domstolen eller myndigheten inte huruvida vissprövar är rekom-en
mendation eller visst uttalande har följts den redovisnings-ett av
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i enlighet medsin redovisningharskyldige denne upprättatutan om
fråga har Bok-bedömningen dennaredovisningssed. Förgod av

betydelserekommendationeruttalanden ochföringsnämndens stor utan
skallmyndigheten. Detför domstolen ellerbindandeformelltatt vara

bilda sigalltid måsteeller myndighetendomstolentilläggas att en egen
redovisningssed.fall godi enskiltuppfattning vad ärettsomom

Finansinspektionen

statligBokföringsnämndenlikhet medFinansinspektionen iär en
instruktion för1992:102 medförordningenEnligtmyndighet.

tillsynuppgiftinspektionen tillFinansinspektionen har utöva överatt
försäkrings-och det enskildakreditinstitutmarknader,finansiella

chef för myndigheten ochgeneraldirektörInspektionensväsendet. är
niobestående högststyrelseskall finnasvid denna personer.aven

enskilda skall fattasriktar sig tillföreskriftersådanaBeslut avsomom
till regeringen.överklagasstyrelsen och får

olika författningar bemyn-mängdFinansinspektionen har genom en
redovisningsområdet. Enligt 4bl.a.föreskrifter påutfärdadigats att

§ försäkrings-och kap. lbankrörelselagen 1987:617 11kap. 1 §
efter bemyndigandeFinansinspektionen,får1982:713rörelselagen

respektiveföreskrifter bankernasutfärdaregeringen, närmare omav
årsredovisning.bokföring, årsbokslut ochlöpandeförsäkringsbolagens

löpandeföreskrifterfår vidare utfärdaFinansinspektionen om
kreditaktie-finansbolag,årsredovisning iårsbokslut ochbokföring,

understödsföreningar,värdepappersföretag,hypoteksinstitut,bolag,
clearingorganisationer.marknadsplatserauktoriseradebörser, samt

Övriga organ

Redovisningsrådet

År överenskommelse mellanbildades1989 staten genomgenom en
ochAuktoriserade Revisorer FARFöreningenBokföringsnämnden,

utveck-ändamål främjastiftelse medIndustriförbundSveriges atten
företag, dvs.i s.k. publikaredovisningssed störregodlandet av

antal intressenter. Inominformation tillspriderföretag ett stortsom
Redovisningsrådet.och råd,styrelsehar bildatsstiftelsen etten

vilkanio ledamöteroch högstskall ha minstStyrelsen utsestre av
ledamöter. Förhögststiftare har därvidVarjestiftarna. rätt utse treatt

nio ledamöter.består styrelsennärvarande av
rekommendationer ochutfärdatill uppgiftRedovisningsrådet har att

bestårRedovisningsrådetredovisningsfrågor.informationsprida om
sekretariat.och biträdsstyrelsenvilkanio ledamöter ettutses avavav
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Bakgrunden till bildandet stiftelsen det under årattav var senare
framstått brist arbetet med rekommendationer på redovis-attsom en
ningsområdet splittrat mellan flera i huvudsak Bokförings-var organ,
nämnden, FAR och Näringslivets Börskommitté. Denna brist ansågs
framför allt sig gällande beträffandegöra publika företag eftersom det
i fråga sådana företag ställs särskilda krav på årsredovisningarom att
och rapportering utformas på enhetligt Ett tillskapandesätt.ettannan

auktoritativt med förankringett hos de intressen-gemensamtav organ
på redovisningsområdet har särskildter kompetens och särskiltsom

intresse för redovisningen i publika företag skulle därför innebära
fördelar.stora

Tillskapandet det innebär inte Bokföringsnämn-organet attav nya
dens auktoritet normbildare på redovisningsområdet inskränktssom

däremot nämnden i princip kan upphöra medatt utfärdamen att
rekommendationer avseende frågor direkt sikte de publikatarsom
företagen. Vidare innebär det Bokföringsnämnden får helt andraatt
möjligheter hittills skapaän regler informationatt ochsamt ge
vägledning i bokföringsfrågor icke-publika företag.rörsom

Redovisningsrådet utformar först utkast till rekommendationett
vilket offentliggörs och remissbehandlas för underlag för debattatt ge
och förslag till förändringar. Efter utvärdering utkastet utformasav en
slutlig rekommendation. Rekommendationerna skall så långt möjligt

till internationell praxis, varmed i första hand rekom-anpassas avses
mendationer från International Accounting Standards Committee
IASC, och publiceras i särskilda skriftserier. Rådets verksamhet har
hittills resulterat i fem rekommendationer Koncernredovisning,
Redovisning varulager, Redovisning fordringar och skulder medav av
hänsyn till räntevillkor och dold räntekompensation, Redovisning av
byte redovisningsprincip och Redovisning extraordinära intäkterav av
och kostnader upplysningar för jämförelseändamål.samt

Föreningen Auktoriserade Revisorer

FAR har sedan lång tid tillbaka utfärdat rekommendationer på
redovisningsområdet. Dessa rekommendationer har haft betydelsestor
för utvecklingen god redovisningssed. Efter tillkomstenav av
Redovisningsrådet upphörde föreningen med sin rekommendations-
givning. Efter särskild överenskommelse har dock FAR:s redovis-
ningskommitté framlagt förslag till rekommendation kontroll-om
balansräkning.

Näringslivets Börskommitté

Näringslivets Börskommitté har huvudmän Stockholms Handels-som
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främst be-Kommittén harIndustriförbund.Sverigesochkammare
rekommendationerutfärdatharbörsreglerhandlat frågor ävenmenom

Redovisningsrådet hartillskapandetEfterredovisningsområdet.på av
rekommendatio-utfärdaupphört medBörskommittéNäringslivets att

redovisningsområdet.påner

lagstiftningens strukturförOlika modeller5.3

deså det,uppbyggdi dag utöverRedovisningslagstiftningen är att
bokföringen ochlöpandeden upprättan-i BFLgenerella reglerna om

för olikaspecialreglerfinnsförfattningari vissaårsbokslut,det av
ekonomiska för-ochhandelsbolagaktiebolag,företagsformer, t.ex.

försäkringsbolag ochverksamheter,för olikaeningar, t.ex.samt
intede skilda lagarnamodelldennafördel med ärbanker. tyngsEn att

läsalättareblir härigenomundantagsbestämmelser. Lagenolika attav
modellennackdel medockså tillämpa. Endärmedförstå ochoch att

skall gällareglermåni densidan oavsettå andraär att samma
för sigmängd i ochmåsteverksamhetensform ochföretagets art, en

intede olika lagarnainföras ibestämmelserlikalydande om en
lag.tillhänvisning görs en annan

EG-anpassningenföljdnödvändigblirnackdelennämndaDen aven
aktiebolagtillämpligainte barabolagsdirektiven är utaneftersom

ibestämmelsernaomfattasi daghandelsbolagvissaäven avsom
ÅRL. Devissa företagiårsredovisning1980:1103lagen m.m.om

redovisningsreglernanuvarandeändringar i detillförslag som
modell,nuvarandemedmåste således,anpassningföranleds dennaav

ÄRL. några skälfunnitkommittén inteEftersomiinföras även som
ochför aktie-gällerredovisningsregler deandra änförtalar att som

ekonomiska föreningar,förgällaskallhandelsbolag oavsett om
blir följdentill EG-rätten,anpassningresultat attreglerna är ett av en
1987:667i lagenredovisningsregler införsändrade även omsamma

föreningar FL.ekonomiska
redovis-reglerallaalternativetharKommittén övervägtäven att om

årsredovisning ochbokföring ochgenerell lagsamlas ining omen
verksamhetenformvilkenföretagsamtligagällande för oavsettgörs

lag skullesådanverksamheten har. Envilkenbedrivs i och art
undan-special- ochmängdavsevärdinnehållaemellertid behöva en
förståsdettaexemplettydligaste utgörtagsbestämmelser. Det

förförsäkringsbolag. Menför banker och ävenredovisningsreglerna
sambruksföreningar,bostadsrättsföreningar,såsomföretagandra

blispecialbestämmelserskullehypoteksinstitutpartrederier, etc.
innehållmateriellaskall halagennödvändiga, förutsatt att somsamma
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lagstiftningen har i dag.
En nackdel med nämnda alternativ de svårigheterärannan som

uppstår finna adekvata och begrepp. Ettatt exempel på dettatermer
det förslagetär till stiftelselag. Enligt detta skall i principantagnanu

samtliga stiftelser bli bokförings- och årsredovisningsskyldiga oavsett
de driver näring. Detta medför begrepp företag ellerattom som

näringsidkare blir mindre lämpliga. Ytterligare nackdel följeren av
det förhållandet banker kan driva sin verksamhet aktiebolag,att som
ekonomisk förening eller sparbank och försäkringsbolag kan drivaatt
sin verksamhet i form aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag.av
Varje gång sådana företag skall undantas från tillämpnings-som
området för viss bestämmelse måste detta uttryckligen ien anges
lagtexten. På motsvarande måste, i desätt bestämmelser endastsom
skall gälla banker och/eller försäkringsbolag, detta särskilt Alltanges.
detta skulle lagtexten åtskilligtgöra komplicerad.

Ett tredje alternativ, också iövervägts, enda lagär samlaattsom en
de lagbestämmelser reglerar olika företags redovisning till den delsom
bestämmelserna tillämpliga företagetsär form. så fallI skulleoavsett
alltså sådana specialbestämmelser beroende verksamhetensärsom av

lämnas utanför. Detta alternativ innebär i första handart be-att
stämmelserna bokföring i BFL bestämmelserna års- ochsamtom om

ÅRLkoncernredovisning i aktiebolagslagen /l975:1385/ ABL, och
FL sammanförs. Detta skulle inte medföra några egentliga svårigheter,

ÅRLeftersom bestämmelserna års- och koncernredovisning i ochom
FL ändå utformade medär ABL förebild och de lagarnatresom
innehåller i huvudsak likalydande regler. EG-direktiven omfattar
emellertid vissa handelsbolagnämnts även vilket i fallsom vartovan

ÅRLantingengör reglerna dessa bolag måste brytas elleratt utom ur
ÅRL innehåller särregler för dessa. Fördelarna medatt dyliken

modell undvikerär mängd likalydande regler måsteatt attman en
kopieras på skilda håll i lagstiftningen och redovisningslagstift-att
ningen helhet blir överskådlig.som mer

5.4 Kommitténs överväganden

Kommittén har preliminärt för den i föregående avsnitt siststannat
nämnda lösningen, dvs. långtså möjligt samla bestämmelsernaatt om
årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i enda lag, i varten
fall till den del de eller bör desammaär företagets formoavsettvara
och verksamhet. författningarDe då i första hand bör bli föremålsom

ÅRL.för reform BFL, kap.ll kap.är ABL, 9 FL och Vad gälleren
de särskilda författningar reglerar bankers försäkringsbolagsochsom
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redovisning har kommittén tills vidare för dessa bör hållasstannat att
utanför sådan generell redovisningslag de speciella kraven p. g.a.
redovisningen dessa företags verksamheter ställer. EG:s redovis-som
ningsdirektiv för försäkringsbolag och för banker och andra finansiella
institut innehåller också mängd särbestämmelser inte ären som
aktuella för övriga företag, vidare Del II.se

och förI sig hade det varit tänkbart låta de specialbestämmelseratt
nödvändigtvis måste införas för nyssnämnda företagstypersom

placeras i kapitel i den generella lagen. Detta skulle emeller-separata
tid innebära lagen blev oerhört omfångsrik samtidigt avsnittenatt som

bank och försäkring ändå skulle behöva innehålla mängdom en
hänvisningar till de generella bestämmelserna i lag. Enligtsamma
kommitténs mening skulle inte fördelarna med sådan strukturen
tillräckligt nackdelarna. Redovisningslagstiftningenöverväga som
helhet blir lättillgänglig de särskilda bank- och försäkrings-mer om
reglerna i framtiden från deäven gäller för företag isepareras som
allmänhet. Detta hindrar inte fördelar vinna med hän-äratt att att
visningar till sådana bestämmelser igörs den årsredovisningslagennya

ärsom gemensamma.
framhållitsSom tidigare har kommittén tidsbrist tvingats delap. g.a.

utredningsuppdraget flerai I detta betänkande behandlasetapper.upp
de frågor innehållet i EG-direktiven föranleder medan den slutligasom
prövningen övriga frågor, däribland frågan redovisnings-av om
lagstiftningen skall behålla sin nuvarande struktur, måste anstå till en
andra innebärDetta de förslag kommittén läggeretapp. att som nu
fram begränsas till frågor upprättande årsbokslut, årsredovis-om av
ning och koncernredovisning i sådana företag omfattas EG-som av
direktiven dvs. aktiebolag, vissa handelsbolag, försäkringsbolag samt
banker och andra finansiella institut och medför lagstiftningen påatt
redovisningsområdet under övergångstid kommer splittrasatten
ytterligare koncentreras, något iän och för sig i stridärsnarare som
med kommitténs målsättning.

Eftersom kommitténs förslag till årsredovisningslag begränsats till
omfatta aktiebolag och vissa handelsbolag har kommittén valtatt att

genomgående i lagen använda begreppet bolag beteckning på desom
näringsidkare har tillämpa lagen. Kommittén räknar emellertidattsom
med i utredningsarbetetnästa kunna föreslå andraatt etapp ävenattav
redovisningsskyldiga näringsidkare skall omfattas flera de reglerav av

föreslås, varför kommittén valt i betänkandets motivdelarattsom nu
använda ordet företag i de fall detta inte kunna medföraansetts
missförstånd.
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bibehållsLagstiftningens ramlagkaraktär5.4.1 av

företagensgrundläggande kvalitativa kravdeEtt externasomav
på jämförbarhet, avsnitt 3.4redovisning skall uppfylla kravetär se

vikt redovisningshandlingarnadärförDet upprättasär attavovan.
uppställningsformer för resultat- ochefter enhetliga regler, att samma

så långt möjligt tillämpas och krav påbalansräkningarna att samma
det enskilda företagets form, storlektilläggsupplysningar ställs, oavsett

lagstiftningen sådenna anledning böroch verksamhet. Av ges en
möjligt.generell utformning som

utveckling såvälområde under ständigredovisningExtern är ett
resultatinternationellt. utvecklinglandet Dennainom är ett avsom

redovisningsteorin, dels denbedrivs inomden forskningdels som
miljö företagen verkarekonomiska och politiska Detsociala, är,

nödvändigt lagstiftningen intekommitténs uppfattning,enligt att
låser fast företagen och hindraralltför hög detaljeringsgradgenom en
anledningen bör lagstiftningenutveckling. denfölja denna Avdem att

vissa grund-så långt möjligt endastkaraktär ramlagha angersomav
redovisningen. får sedanprinciper för Detläggande och ramarna

inomredovisningspraxis utifrån dessa principer ochpåankomma att
följas.redovisningsregler börutforma dedessa närmare somramar

emellertid haftförslagen har kommitténutformningenVid attav
EG-direktiven ställer. Dessa krav harbeakta de krav gränsersattsom

önskvärda målnå i och för sig ochför kommitténs möjligheter att
vissa hänseenden blivit alltförden föreslagna lagen imedfört att

detaljerad.omfångsrik och
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6 Inledning till EG:s fjärde och

sjunde bolagsdirektiv

Tillämpningsområde1

EG:s fjärde bolagsdirektiv har tillämpning på alla inom EG före-
kommande bolag med begränsat delägaransvar. För svenskttyper av
vidkommande innebär detta samtliga aktiebolag omfattasatt av
direktivets tillämpningsområde. Direktivet tillämpligt påär även
handelsbolag samtliga obegränsat ansvariga delägare svenskaärom
aktiebolag, utländska företag omfattas direktivet eller utländskasom av
företag inte lyder under lagstiftningen i någon EG:s medlems-som av

har rättslig form jämförbar med formen förärstater men som en som
bolagde omfattas direktivet, artikel tredje1.1 stycket.som av

Direktivet omfattar handelsbolag i vilka samtliga obegränsatäven
ansvariga delägare antingen svenska aktiebolag eller sådanaär
handelsbolag eller företagutländska beskrivits, artikel 1.1som nyss
fjärde stycket.

sjundeDet direktivet tillämpligt på sådana koncerner där antingenär
moderföretaget någoteller dess dotterföretag sådant bolagärav som
omfattas det fjärde bolagsdirektivet. Dock medlemsstaterna rättav ges

begränsa tillämpningsområdet till sådana koncerner i vilkaatt att avse
moderföretaget sådant bolagär sagts.som nyss

Som tidigare framhållits innefattar detta delbetänkande endast de
förslag direkt föranleds anpassning till bl.a. de fjärde ochsom av en
sjunde bolagsdirektiven. innebärDetta handelsbolagen, i fallatt vart
under övergångstid, delas i två Till denen upp grupper. ena gruppen
räknas de handelsbolag formellt inte omfattas direktiven.som av

handelsbolag kommerDessa fortsättningsvis omfattasäven att av
bestämmelserna i bokföringslagen 1976: 125 och lagen 1980:1103

årsredovisning i vissa företag. För dessa handelsbolagom m.m.
innebär således kommitténs förslag inte någon förändring. Den andra

sådana handelsbolag formellt faller inomutgörsgruppen av som
direktivens tillämpningsområde. Denna omfattas kommitténsgrupp av

framlagda förslag.nu
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6.2 Innehåll

innehåller allmänna bestämmelser års-bolagsdirektivetfjärdeDet om
innehåll, artiklarna 2-7, regler balans- ochbokslutets syften och om

uppställningsformer och innehåll, artiklarna 8-30,resultaträkningarnas
artiklarna 31-42, bestämmelservärderingsregler, samt noternasom

förvaltningsberättelsens innehåll, artikel 46,innehåll, artiklarna 43-45,
revision, artikel Artiklarna 52-offentlighet, artiklarna 47-50 och 51.a

slutbestämmelser däribland bestämmelser inrättandeinnehåller62 om
vidare nedan, och ikraftträdande.kontaktkommitté, lse omenav

tillkommitvissa bestämmelseravsnitt ingårdetta även som som en
sjunde bolagsdirektivet antagits, däribland bestämrnel-följd detattav

fall från det fjärde direktivets kravmedger undantag i vissaser som
offentlighetârsbokslut, revision ochpå upprättande samt omav

aktier ochkapitalandelsmetoden på redovisningentillämpningen avav
års-intresseföretag i enskilt bolagsi dotterföretag ochandelar ett

bokslut.
vilka företagbolagsdirektivet innehåller bestämmelsersjundeDet om

koncernredovisning, inklusive koncern-skall upprätta ensom
koncernredovis-artiklarna metoder förförvaltningsberättelse, 1-15,

koncernförvaltnings-artiklarna 16-35, ochningens upprättande,
artiklarna 36-38.revision offentliggörande,innehåll,berättelsens samt

Övergångsbestämmelser,relativt omfattande slut- ochHärtill kommer
artiklarna 39-51.

koncernerSmå och medelstora bolag och6.2.1

omfattar samtliga bolag med begränsat delägar-fjärde direktivetDet
Standardiseringen emellertidstorlek.oavsett vara avansesansvar

verksamhet i flera länder.betydelse för de bolagen medsärskild större
för medlemsstaternainnehåller därför flera möjligheterDirektivet att

små och medelstora bolag. Med småfrån direktivets krav undanta
på inteartikel i direktivet bolag balansdagenbolag enligt 1 l somavses

följande gränsvärden:överskrider två treav

Balansomslutning: 000 000 ECU2-
Nettoomsättning: 4 000 000 ECU-

räkenskapsåret anställda: 50.Medelantalet under-
balans-räknas enligt artikel 27 bolagTill medelstora bolag som

gränsvärden:överskrider två följandedagen inte treav

000 ECUBalansomslutning: 8 000-
Nettoomsättning: 16 000 000 ECU-
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Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 250.—

förstnämndaDen bolag benämns i detta betänkande artikelgruppen
11-bolag och den andra artikel 27-bolag.gruppen

Särskilt det specifikationskraven i balans-är och resultaträkningarna,
kraven på notupplysningar graden offentlighet kansamt sättasav som

förlägre nämnda bolag. Vidare får artikel 11-bolagengrupper av
undantas från revisionsplikt.

Enligt artikel i6 det sjunde bolagsdirektivet får medlemsstaten
medge undantag från skyldigheten koncernredovisningupprättaatt om

företagde skulle omfattas denna inte överskrider två desom av av
gränsvärden i artikel i27 det fjärde bolagsdirektivet.som anges
Sådana koncerner benämns i det följande artikel 27-koncerner.

6.2.2 Valmöjligheter

Båda bolagsdirektiven innehåller mängd valmöjligheter ochen
undantagsregler för medlemsstaterna. Såvitt gäller det fjärde direktivet

dessa bl.a. balans- och resultaträkningarnas uppställningsfonner,avser
värderingsregler, krav på tilläggsupplysningar såsom redansamt,
berörts, olika lättnadsregler för små och medelstora bolag.typer av

detI sjunde direktivet finns bestämmelser bl.a. har betydelsesom
för avgränsningen vilka bolag skall moderbolag.utgöraav som anses

möjliggör förDessa medlemsstaterna kräva koncernredovisningatt
för andra företagsgrupper koncerneräven och tillåtaän undantagatt

från skyldigheten koncernredovisning.upprättaatt
Kommittén har valt i flertal hänseenden inte utnyttja deatt ett

valmöjligheter direktiven anvisar. vissaI fall sammanhänger dettasom
med frågorna kräver överväganden till vilka möjligheter saknatsatt
inom den begränsade tid stått till kommitténs förfogande försom

förstadenna arbetet. En del dessa fall kommeretapp attav av
kommenteras särskilt i det följande.

Vad anförts valmöjligheter och undantagsregler innebärnyss om
dock inte frågan huruvida ytterligare vissa dessa bestämmelseratt av

utnyttjasbör har slutbehandlats kommittén. Det kan således finnasav
anledning i det fortsatta utredningsarbetet återkomma till dennaatt
fråga, bl.a. beroende synpunkter kan komma framföras vidattsom
remissbehandlingen detta delbetänkande.av

6.2.3 Kontaktkommittén

enlighet med vad föreskrivsI i artikel 52 i det fjärde bolagsdirek-som
tivet och i artikel 47 i det sjunde bolagsdirektivet har det tillsätts en
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överinseende ochkommissionenskontaktkommitté står under somsom
direktivenenhetlig tillämpningbl.a. underlättatill uppgifthar att en av

församråd. Kommittén bestårregelbundet representanteravgenom
kommissionen.ochmedlemsstaterna
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Årsbokslut årsredovisning7 och i

aktiebolag och handelsbolag

7.1 Gällande rätt

Enligt bokföringslagen / 1976:125/ BFL samtliga aktiebolag ochär
Årsbokslutethandelsbolag skyldiga årsbokslut.upprätta utgöratt

bolagets officiella icke—offentliga redovisning dess resultat ochmen av
ställning. Det skall enligt bestämmelserna iupprättas nämnda lag samt

föreskrifterkompletterande i aktiebolagslagen / 1975: 1385/ ABL och
ÅRL.lagen 1980:1103 årsredovisning i vissa företagom m.m.

Enligt kap.ll 1 § ABL vidare samtliga aktiebolag skyldigaär att
ÅRLoffentlig årsredovisning. kap.I 2 § föreskrivsupprätta l bl.a.att

handelsbolag skyldiga årsredovisningär antaletupprättaatt om
anställda i bolaget eller, bolaget moderbolag i koncern,ärom en
antalet anställda i koncernen, under räkenskapsåret i medeltal har varit
minst tio eller tillgångarnas nettovärde i rörelsen uppgår till l 000om
basbelopp. Med tillgångarnas nettovärde de redovisade tillgångs-avses
värdena med avdrag för eventuellt redovisade passivposter för
värdeminskning, lagerreserv och ackumulerade överavskrivningar.
Motivet till skyldigheten årsredovisning knutits tillupprättaatt att
tillgångarnas nettovärde, företag inte skall hamnaär överatt ett

enbart därför vissagränsen hade kunnat dras påatt poster som av
tillgängssidan i stället tagits på passivsidan prop. 1975:103upp s.
422.

ÅRLDessa i uppställda resultatetgränser är sammanvägningav en
olika omständigheter. förarbetenaAv till lagen prop. 1979/80: 143av

60 f framgår det dels ansågs angeläget iaktta restriktivitetatt näratts.
gälldedet ålägga företagen utökad uppgiftsskyldighet, delsatt en

ansågs angeläget från allmän synpunkt företagstörreattmer avgav
offentlig redovisning mindre gjorde det eftersom detän att antogs
föreligga positivt samband mellan företags storlek och intressetett ett

insyn i företaget. Till detta kom antalet tillgängliga ochattav
utbildade revisorer bedömdes otillräckligt för granska allaattvara
årsredovisningar frånvaronoch revision väsentligt kunde sänkaatt av

Åvärdet årsredovisningen. andra sidan anfördes de skäl iattav som
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redovisningsskyldighet, dvs. olikaför offentligallmänhet åberopas en
anställdas intresse haintressenters inte minst de attexterna av

vederhäftig information företagetsfortlöpande ochtillgång till om
årsredovisningsskyldighetenför bordeoch ställning, taladeresultat att

årsbokslut.med skyldighetensammanfalla upprättaatt
i vilka fall företagantalet anställdaförsta hand detI avgörär ettsom

härför antalet anställdaårsredovisning. Motivetskall ärärupprätta att
sociala betydelse. Syftetföretags ekonomiska ochuttryck för ettett

nettovärde,dvs. tillgångarnasdet andra gränsvärdet,med är att
påtagliga fallenskall inträda i deårsredovisningsskyldighet även mest

anställda.balansomslutning och antaletmissförhållanden mellanav

EG: fjärde bolagsdirektiv7.2 s

föreskrivs skyldighet för aktiebolag ochfjärde bolagsdirektivEG:sI
och offentliggöraavsnitt 6.1,vissa handelsbolag, upprättaattse

Direktivet använder inte tvåförvaltningsberättelse.årsbokslut och
och årsredovisning.motsvarande årsbokslutskilda begrepp

bolagsdirektivettillkomsten det sjundesamband medI omav
fjärde direktivet bestämmelserkoncernredovisning infördes i det som

särskilt angivna förutsätt-under vissamedlemsstaterna rätt attger
bolagsdirektivetenligt det sjundeundanta sådana bolagningar ärsoin

beträffande årsbokslutmoderbolag från vissa kravdotter- eller som
fjärde direktivet. Artikel 58och 58 i detuppställs i artiklarna 57 avser

och offentliggöra årsbokslutetskyldigheten revideravisserligen att
i detta avsnitt.ändå behandla artikelnkommittén har valt attmen

från skyldighetendotterbolag undantasEnligt artikel 57 får att
visst år underoffentliggöra årsbokslutrevidera ochupprätta, ett

under medlemsstatsmoderbolag lyderförutsättning bolagetsatt en
gårhar förklarat dedotterbolagets övrigalagstiftning och ägare attatt

skall moderbolaget ha förklarat detpå undantag. Vidaremed detta att
förklaringarnaförpliktelser. nämndaför dotterbolagets Deansvarar

måste också omfattasDotterbolagetskall offentliggöras. av en av
offentliggöraskoncernredovisning skallupprättadmoderbolaget som

innehålla upplysning undan-och skalldotterbolaget attomsomav
tillämpats.tagsbestämmelsen har

skyldighetenfår undantas frånartikel moderbolag58I attattanges
resultaträkning under förutsättningoffentliggöra sinrevidera ochlåta

koncernredovisning i enlighet med detmoderbolaget upprättaratt en
förutsättningar koncern-bolagsdirektivet. Ytterligaresjunde är att

innehållermoderbolagets årsbokslutliksomredovisningen eget
tillämpats och detundantagsbestämmelsen harupplysning attattom
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beräknade årsresultatet förfjärde bolagsdirektiveti enlighet med det
dess balansräkning.moderbolaget ianges

tillämpningsområdet för fjärde bolags-detsamband medI att
infördesomfatta vissa handelsbolagutsträcktes tilldirektivet ävenatt

angivna villkor fårsådana bolag under särskiltbestämmelse attomen
Enligt artikelfjärde direktivet.från vissa kraven i detundantas av

föreskriva i sådana bolagsåledes medlemsstatfår57 a.1 att somen
motsvarande,aktiebolag ellerförsta stycket, dvs.i artikel 1.1avses

lagstiftning obegränsatunder medlemsstatenslyder äroch samtsom
i ställetskall undantasi det handelsbolagansvarig delägare som

årsbokslut.offentliggör handelsbolagetslåter revidera ochupprättar,
tillåta handels-får vidare medlemsstaternaEnligt artikel a.257 ettatt

i artikeldirektivets krav dels de 57 a.1undantas frånbolag om
omfattashandelsbolagetuppfyllda, delsangivna villkoren är om

i detkoncernredovisning enligt reglernaantingen upprättatssomav en
ansvarig delägare ellerbolagsdirektivet obegränsatsjunde av enav en

vilken iför företagsgruppkoncernredovisning upprättatsstörreen
lyder underdirektivet moderbolagmed det sjundeenlighet ett somav

årsbokslut endasthandelsbolagetslagstiftning. Ommedlemsstaten
iskall uppgift lämnas detta Detkoncernredovisningingår i not.omen

tillhandahållaskall enligt artikel 57 a.3handelsbolagetundantagna
offentliggör dessdet bolaginformation till allmänheten somom

årsbokslut.
någotundantagsfall tillåter inte direktivetrefereradeFörutom attnu

frånhelt och hållet undantasformellt omfattas detbolag avsom
årsbokslut. fåroch offentliggöra Däremotskyldigheten upprättaatt

förvaltnings-från skyldighetenll-bolag undantasartikel upprättaatt
lättnader vadbolag vissaVidare får små och medelstoraberättelse. ges

fall kommer kommenterasuppgiftsskyldigheten. Dessagäller att
framställningen.särskilt i den följande

icke-vilka krav skall ställas bolagensDirektivet reglerar inte som
årsbokslutet enligt svensk terminologi. Attoffentliga redovisning, dvs.

i uppgiftsskyldighetenmöjligheter medge lättnaderdirektivets att
lättnader måste medges vidinnebär således inteutnyttjas att samma

såledesmotsvarighet.upprättandet årsbokslutet eller dess Det ärav
uttryckligenuppgifter direktivet intetillåta sådanamöjligt attatt som

innehåller, utelämnas i dennaoffentliga redovisningendenkräver att
jfricke-offentliga redovisningenmåste lämnas i dendeäven om

förutsättningar utelämna uppgiftunder vissanuvarande möjlighet att
storlek och föränd-och lagerreservensbruttoomsättningssummanom

årsredovisningen.iring
årsredovisningfrån skyldighetenundantagDet upprättaatt som

ÅRL förenligt medhandelsbolag inteför vissa mindreenligt gäller är
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direktivet i fråga sådana handelsbolag faller inom direktivetsom som
Övrigatillämpningsområde. små handelsbolag kan fortsättnings-även

vis undantas från skyldigheten. Angående skyldigheten upprättaatt
förvaltningsberättelse, avsnitt 7.4.2 nedan.se

7.3 Innehållet i årsbokslut årsredovisningoch

7.3.1 Gällande rätt

Årsbokslutet består balansräkning och resultaträkning och skall tasav
in i bunden bok, årsbok. Eventuella notanteckningar kan igöras
särskild bilaga inte behöver in i årsboken 1975:104prop.tassom s.
180.

ÅRLoch kap. finns bestämmelserI kap. ABL 2 3 bl.a.11 samt som
föreskrifter ärsbokslut.kompletterar BFL:s om

Årsredovisningen består balansräkning, resultaträkning samtav
förvaltningsberättelse. Eventuella till balansräkningen ochnoter
resultaträkningen integrerad del dessa och får därför inteutgör en av
uteslutas i avskrifter eller vid tryckning årsredovisningen prop.av
1975:103 455. Ett handelsbolag dock skyldigtär upprättaatts.

endastförvaltningsberättelse det eller den koncern i vilken det ärom
ÅRL.moderbolag överstiger viss storlek, 2 kap. 8 § I förarbetena till

ÅRL årsredovisningsskyldigabetonas vikten de i allmänhet kanattav
låta sin årsredovisning sarmnanfalla årsbokslutet. frågamed I deom

framhållsföretagen emellertid den information istörre att som
allmänhet lämnas i förvaltningsberättelsen särskild vikt medär av
hänsyn till företagens samhällsekonomiska betydelse prop.
1979/80:143 151.s.

Vid införandet övervägdes låta årsredovisningABL begreppetattav
innefatta koncernredovisning. För markera koncernredovis-även att

ningens särställning, så till vida den iendast moderbolag,upprättasatt
behölls dock koncernredovisning fristående begrepp prop.ettsom
1975:103 440. Koncernredovisningen således inte delutgörs. en av
årsredovisningen.

Beträffande innehållet i årsbokslutet och årsredovisningen gäller
föreskrifternasåväl bestämmelserna i BFL i kap.11 ABL samtsom

ÅRL.2 och 3 kap. Vad innehållet i balans- och resultaträk-avser
ningarna i årsbokslutet respektive års redovisningen kan dessa skilja sig

uppgifti hänseenden. En skillnad lagerreservensärtre att om
storlek och förändring får utelämnas i årsredovisningen bolagetom
understiger viss storlek medan denna uppgift obligatorisk iär
årsbokslutet. Vidare undantag i vissa fall medges från skyldig-kan

bruttoonzsättningssummani årsredovisningen.heten redovisa Dessaatt



Årsbokslut och årsredovisningSOU 1994:17 155

lättnader i uppgiftsskyldigheten motiverade konlcurrenshänsyn.är av
ÅRLförarbetena tillI betonas vikten den offentliga redovis-attav

ningsskyldigheten inte utsträcks så långt företagarna därigenomatt
åsamkas skada eller olägenhet betydelse prop. 1979/80: 143av s.
63.

tredjeDen skillnaden mellan årsbokslutet och årsredovisningen
gäller kravet på föregående års balans- och resultaträkningar iatt
vissa fall måste återges. kravDetta gäller endast innehållet i års-
redovisningen.

fjärde7.3.2 EG:s bolagsdirektiv

Enligt det fjärde bolagsdirektivet består årsbokslutet balansräkning,av
resultaträkning och Dessa handlingar bildar helhet. Förvalt-noter. en
ningsberättelsen således inte del årsbokslutet.utgör en av

framgårSom medger inte direktivet några frånundantagovan
skyldigheten årsbokslut. Däremot fårupprätta artikel ll-bolagatt
tillåtas balansräkning i förkortad form baraupprätta deupptarsom

föregås bokstäver och romerska siffror dvs. huvud-poster som av
under respektive rubrik, vidare avsnitt 9.6.1 nedan. Vidareposterna se

får enligt artikel 44 bolag tillåtas iupprättaatt notapparatsamma
förkortad form. Innebörden denna bestämmelse de mindreär attav
bolagen undantas från förpliktelsen lämna sådan informationatt som
kan uppfattas mindre väsentlig för bedömningen deras ställningsom av
och resultat. Syftet med bestämmelsen förenkla för de mindreär att
bolagen.

Artikel 27-bolag får tillåtas i resultaträkningen slå ihopatt posterna
nettoomsättning, kostnad för sålda bruttoresultat och övrigavaror,
rörelseintäkter till benämnd bruttoresultat, vidare avsnittposten se
9.6.2 nedan.

Kommitténs7.4 överväganden

Kommittén har inte begreppet årsbokslutövervägt skulle kunnaom
lagstiftningen. föreliggerutmönstras Det ändå endast marginellaur

skillnader årsbokslutetmellan och årsredovisningen. Genom att
kommittén tvingats dela sitt arbete i flera kommer docketapperupp

ÅRLBFL och fortsättningsvis gälla för vissa näringsidkare.ävenatt
För dessa kommer således begreppet årsbokslut finnas kvar. Detatt
förefaller därför enligt kommitténs mening mindre lämpligt i dettaatt
skede utredningsarbetet föreslå den förändringen.nämnda kanDetav
emellertid finnas skäl återkomma till frågan, bl.a.att motsenare
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bakgrund vad remissinstanserna kan ha anföra i denna del.attav
fjärde direktivets innebär årsredovisningsskyldighetenDet krav att

måste utvidgas ii viss mån förhållande till vad gäller i dag.som
handelsbolag omfattas direktivets tillämpningsområdeSamtliga som av

årsredovisningmåste nämligen storlek medan dennaupprätta oavsett
skyldighet enligt gällande svensk endast gäller handelsbolagrätt över

för sig tillåter direktivetviss storlek. I och vissa handelsbolagatten
undantas från denna skyldighet dessa undantag framgårärmen som

beroende bolagets storlek helt faktorer.inte andra Detutanav avovan
utredningsarbetet inte framkommithar hittills under tillräckliga skäl

frånför undanta vissa bolag skyldigheten revidera ochupprätta,att att
offentliggöra årsredovisning på de grunder i artiklarna 57,som anges

och Kommittén föreslår därför undantagsreglerna i dessa57 58. atta
införs.artiklar inte

fråganföljd direktivets krav uppkommer samtligaSom en av om
handelsbolag i och med anpassningen till direktivet årsredo-görssom
visningsskyldiga skall omfattas skyldigheten förvalt-upprättaattav
ningsberättelse och revisionsplikten, avsnitten och7.4.2 13.3.av se

upplysningskravSärskilt differentierade7.4.1 om

gränsdragningsproblemUndantagsregler medför ofta och därmed
tillämpningssvårigheter. föreligger också positivtI allmänhet ettnog

mellan å sidan företagets storlek och å andra sidansamband ena
företaget redovisa.komplexiteten hos de uppgifter har För litetatt ett

behöver därför uppgiftslämnandet i praktiken inte blir såföretag
betungande lagstiftningens krav vid första anblicken kansom ge
intryck av.

Om hänvisningar till begrepp god redovisningssed,görs som
rättvisande bild, väsentlighet medför detta kraven påetc. att ett
företags redovisning kännetecknas betydande mått flexibilitet.ettav av

blir kraven därigenom självautsträckning redan i verketI stor
anpassade till det enskilda företagets förutsättningar och villkor utan

föreskrifter undantag från upplysningskraven.särskilda om
de anförda omständigheterna låterRedan avvägning enligtav nuen

kommitténs mening antyda viss restriktivitet bör iakttas detnäratt en
gäller frågan, huruvida lagen skall innehålla uttryckliga föreskrifter

differentierade upplysningskrav beroende på företagens storlek. Iom
fall krävs frågan övervägsvart att noga.

finns anledning skilja mellan sådana begränsningar i uppgifts-Det att
lärnnandet kan motiveras förenklingsskäl och sådana kansom av som
motiveras konkurrensskäl.av

Vad först gäller förenklingsskälen måste beträffande varjeman
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enskild uppgift begränsningöverväga verkligen reellutgörom en en
förenkling och kostnaden för fram viss uppgift överstigeratt taom en

den dettaI sammanhang skall särskiltnyttan att anmärkasav ges. att
mindre företags årsredovisning oftast bara harett eller fåtaletten

intressenter och dessa intressenter iexterna praktiken har tillgångatt
till relevant information företaget på andra sätt änom genom
årsredovisningen. I sådant fall framstår detaljer i årsredovisningenett

onödiga, i all synnerhet kostnaden för framställa in-som attom
formationen hög vid jämförelseär med den Omnyttan atten av ges.

viss uppgift inte kan lämnas vissa uträkningart.ex. företasutan atten
kan det förhålla sig så dessa framstår alltför komplicerade iatt som
förhållande till uppgiftens betydelse i det enskilda företaget och
därmed finnas skäl medge lättnader. Skulle å andra sidan kostnadenatt
för framställa informationen kunna bedömas bli liten finnsatt det
enligt kommitténs mening inte någon anledning komplicera lagenatt
med föreskrift begränsning uppgiftsskyldigheten. Detta tordeen om av
framför allt fallet beträffande sådana uppgiftervara som avser rena
sakförhållanden hos företaget.

Vad härefter hänsynen till konkurrensförhållanden det enligtäravser
kommitténs mening vikt lagstiftarenstörsta inte medverkar tillattav

obalans uppkommer i konkurrensen mellan svenskaatt och utländska
företag. Föreskrifter begränsningar i uppgiftslärnnandetom av
konkurrensskäl bör därför förövervägas svensk lags del sådanaom

i länder där det finns företag med vilka svenska företag konkurre-ges
inte, inte särskilda skäl talar för utländskanärrar men annat,om

konkurrenter i Sverige inte har möjligheter till begränsningarsamma
i sitt hemland. Det finns därför enligt kommitténs mening skäl att,

värdet viss lättnadsregel i sig,oavsett bestämmelserövervägaav en
sådan detta krävs förnär konkurrensmässigtattom en anpassa

infonnationskraven till vad i övrigt gäller inom EG.som

7.4.2 Förvaltningsberättelse

Det fjärde bolagsdirektivet medger enligt artikel 46.3 artikel 11-att
bolag undantas från skyldigheten förvaltningsberättelse.upprättaatt
Direktivet påkallar således inte samtliga handelsbolag i ochatt som
med anpassningen till direktivet årsredovisningsskyldigagörs även
tvingas förvaltningsberättelse.upprätta Det skall emellertid noteras att
samtliga aktiebolag i dag skyldigaär förvaltningsbe-upprättaatt
rättelse.

informationDen skall lämnas i förvaltningsberättelsen ärsom av
sådan betydelse för företagets intressenter skall kunna bedömaatt
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det enligtutvecklingsmöjligheter,ochställningresultat,företagets att
för undanta vissastarka skälföreliggamening måstekommitténs att

hänsyn tillsådan. Medskyldighetenfrån upprättaföretag attatt en
lättnad för dennågon reellinnebärskyldigheten knappastfrånbefrielse

utredningsarbetet inteunderhittillsredovisningsskyldige och då det
aktiebolagundanta mindreövrigt förnågra skäl iframkommithar att
utsträckasskyldigheten börkommitténskyldighet,från denna attanser

förslaget. Kommitténomfattashandelsbolagsamtligatill avsom
införs.artikel 46.3 inteundantagsregeln idärförföreslår att
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8 Koncernföretag och

intresseföretag

1 Inledning

Avgränsningen vilka företag skall definieras koncernföre-av som som
grundläggande betydelse förär flertal bestämmelsernatag påettav av

redovisningsområdet, inte bara för reglerna koncernredovisning.om
Som kanexempel EG:s fjärdenämnas bolagsdirektiv kräveratt att
aktier och andelar i koncernföretag redovisas särskilt liksom vissa
intäkter och kostnader hänför sig till sådana företag.som

Som följd anpassningen till EG:s bolagsdirektiv kommeren av
begreppet intresseföretag införas i svensk redovisningslagstiftning.att

8.2 Koncernföretag

En avgränsning koncernbegreppet för redovisningsändamâl rörav
främst frågorna dels vilka företag skall åläggas skyldighetom attsom

koncernredovisning, dels vilkaupprätta företag skall omfattassom av
sådan redovisning. Avgränsningen kan utifrån juridisktgörasen ett

eller ekonomiskt synsätt.
Enligt det juridiska anglosaxiska företagsynsättet ettanses som

innehar hälften aktiernaän eller andelarna i företagmer ett annatav
och därmed förfogar hälftenöver än moder-rösternamer av vara
företag till det andra företaget dotterföretaget.

Enligt det ekonomiska tyska företagsgruppensynsättet ses som en
enda ekonomisk enhet. Avgränsningen sker då hänsynmed till ettom
företag, aktie- eller andelsinnehavets storlek, haroavsett faktisk
kontroll företag. Dettaöver medförsynsätt mindreett annat ävenatt
aktie- eller andelsinnehav kan konstituera koncernförhâllandeett om
företaget någon grund sitt delägarskapän har rättannan att t.ex.

och styrelsens ledamöter.avsätta Enligt dettautse ocksåsynsätt anses
företag juridiskt oberoendeär varandra stårsettsom av men som
under ledning koncern storlekengemensam oavsettsom en av
eventuella aktie- eller andelsinnehav.

Avgränsningen koncernbegreppet för redovisningsändarnål blirav
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nämndadevilketberoende synsättensåledes olika manovanav
följd avtal ellerföretag tillminoritetsägandeOmanlägger. ettt.ex. av

företaginflytandebestämmandegrund har över ett annatettannan
betraktasekonomiskaföretag utifrån det synsättetförstnämndaskall
samtidigjuridiska Enenligt detinte synsättet.moderföretag mensom

räknasföretagmedförakande bådatillämpning synsätten ettattav
ledermånga fallmoderföretag. Itvå olikadotterföretag tillsom

resultat.tillskildaemellertid de synsätten samma

Gällande8.2.1 rätt

Huvudregeln

§ lagenoch l kap. l1975:1385/ ABLaktiebolagslagen /kap. 2 §1I
ÅRL finns i sakföretagi vissaårsredovisning1980:1103 m.m.om

intagenhuvudregeln,Enligtkoncerndefinitioner. ärlikalydande som
företag moder-paragraferna,imeningen ärstycket förstaförstai ett

eller utländski svenskandelaraktier ellerdetföretag äger enom
hälftendet haromfattning äni sådanjuridisk att avmerperson

avgörande och interöstandelenmed låtaSyftetrösterna. att vara
intekoncemredovisningsreglernastorlekkapitalandelens ansettsär att

faktisktföretag harfall dåi andraobligatoriska änböra ettettvara
inflytandebestämmande över ett annat.

svensktmoderföretaget ärförutsätterKoncerndefinitionerna att
utländskt.dotterföretaget kanmedan däremot vara

Sektmdärregeln

andraoch kap. §1 1andra stycket ABL2 §Enligt den i 1 kap.
ÅRL koncernför-vidaresekundärregeln föreliggerintagnastycket ett

iandelsinnehavaktie- ellerantingenföretaghållande ettett p.g.a.om
inflytandebestämmandeharavtalföretag eller ensamt ettannat p.g.a.

i resultatetbetydande andeloch dessutomföretagöver ett annat aven
självständigregel saknatordekravetverksamhet. Detdess somsenare
moderföre-harföreliggerinflytandebestämmandebetydelse. Om ett

Sekundär-i resultatet.andelockså betydanderegelmässigttaget en
aldrig ipraktisktanvändssvårtillämpad ochvisat sigregeln har taget

röstmajoritetendastpraxis brukarredovisningssammanhang. I
konsolidering.föranleda

Praktisk majoritet

har s.k.företagsituationenfaller densekundärregelnUnder ettatt
övriga delägareHärmedföretag.majoritet ipraktisk attannatett avses
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deltar i bolagsstämman eller motsvarande i så liten utsträckning att
redan minoritetspost röstmajoritet på Förstämman. att etten ger
bestämmande inflytande skall föreligga torde det emellertid inteanses

tillräckligt minoritetsposten ibland eller i allmänhetattvara ger
majoritet Förhållandena måste sådana istämman. att postenvara

eller åtminstone praktiskt grad majoritets-taget ettsamma samma som
innehav säkerhet för dominans på stämmorna.ger

Avtal

bestämmande inflytande kanEtt vidare grundas avtal mellan två
företag varigenom det tillförsäkras bestämmanderätt utövaatt ettena
inflytande det andras verksamhet. Härmed avtalöver avses genom
vilka skapas företeelse förekommer i Tyskland och påen som som
svenska kan betecknas "avtalskoncern". svensk saknasI be-rätt
stämmelser sådana avtal. kan förDet övrigt ifrågasättas vilkenom
befogenhet bolagsorganen i svenskt aktiebolag, vilketöverett ett annat
företag skulle få makten, har ingå dylika avtal.att

Beträffande handelsbolag bör påpekas i sammanhanget lag-att
bestämmelser bolagsstämma och styrelse eller motsvarande bolags-om

saknas. Delägarnas inbördes rättigheter och skyldigheterorgan
bestäms väsentligen avtal. förInom den frihet formaattgenom ramen
sina avtal bolagsmännen har skulle det väl inte helt otänkbartsom vara

de i handelsbolaget åstadkommer förhållande har karaktäratt ett som
sådant på avtal grundat bestämmande inflytande förettav annan som

beskrivits i föregående stycke.
i litteraturen oftast angivnaDet exemplet på avtal kan grundasom

bestämmande inflytande avtal kreditgivning. sådanEnär störreett om
kan visserligen skapa beroendeförhållande för kredittagaren iett
förhållande till kreditgivaren medför självfallet inte i och för sigmen

inflytande.bestämmande Ett sådant inflytande föreliggatorde förstett
det långivande företaget särskilt tillförsäkrat sig på det ellerom en ena

andra utformad till inflytande det andra företagetssättet rätt över
förvaltning.

avtal kan också syfta tillEtt företag inflytande överatt ett ettge
förradet tillsätta styrelseledamöter i deträttannat att attgenom ge

Enligt 8 kap. 1 § ABL väljs styrelsen bolagsstämmansenare. av om
inte bolagsordningen föreskriver eller flera ledamöter skallatt utsesen
på Någon föreskrift högsta antal ledamöter fårsätt.annat om som

på finns inte i ABL. Som saknassättutses annat antytts ovan
motsvarande bestämmelser för handelsbolag.

angivnaDen företag kräver medverkanrättsenast ettsom ges av
Även i andra avseenden kan bestämmande inflytande iägarna. ett ett
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avtal med delägarna,företagföretag tillförsäkras t.ex.ettannat genom
på övrigaaktieägare. kankonsortialavtal mellan Detta ut attett

eller motsvarandeförbinder sig bolagsstämmorna röstadelägare att
giltigtsådant avtalsistnämnda företaget. Ettdet ärefter anvisningar av

faktiskt medföradärigenomoch kanavtalsparternamellan ett
anvisningarföretag efterför detbestämmande inflytande vars

emellertid intemellan aktieägareSådana avtalröstningen skall ske. är
förefalleroch deti vilketför det aktiebolagbindande rösträtten utövas

grund dessbolag, enbartnaturligt dettadärför inte attatt av
betraktasobligationsrättsligt bundna avtalet,aktieägare är somav

avtalsfrihet råder mellandentorde,dotterbolag. Däremot somg.a.
emellan, på redanavtal demi handelsbolag, sättdelägarna ettett

koncernförhållande.kunna konstitueratidigare ettantytts,
inflytande ibestämmandeframgår det anfördaSom ettsynesav

enbart påkunna grundasaktiebolag sällanmening såvitt gällerlagens
aktieinnehavi förening medavtalkan tänkasavtal. Däremot att ger

till detta.upphov
medaktierna eller andelarnahälften varderatvå företagOm äger av

två företagenoch dei tredje företaglika röstetal ettett genom
tredjeskall kunna detöverenskommer detlångfristigt avtal att geena

styrelseleda-tillsätta majoritetendirektiv eller haföretaget rätt att av
betydandemed det i och för sigtillsammansi det, dettamöterna synes

medföra,andelarna börahälften aktierna ellerinflytande gersom av
bestämmande.inflytandet Atthär,såvitt intresseär att anses somav

bestämmandesig självt innefattarmöjligen inte isådant avtal ettett
fungera denhindra det kannämligen inteinflytande torde att som

inflytandeandelsinnehav baserataktie- ellerkomplettering till påett
i lagensbestämmande inflytandetillräcklig förfulltär att ettsom

kan detföreligga. På motsvarandeskallmening sätt antas att ettanses
avtalpå minoritetspostinflytande grundatbetydande större genomen

bestämmande.blirförstärkning detfå sådankan att att anse somen

bolagsordningBestämmelsen

grundat på bestämrnel-inflytande företag tänkaskanSlutligen över ett
före-motsvarande stadgar. Ettbolagsordning ellerföretagsi dettaser

syfte tjäna företagsbolagsordningen ha tillenligtkan annatatt etttag
företaget,försäljningsföretag för det andraintressen, t.ex. som
Emeller-torde uppkomma.beroendeförhållande normaltvarigenom ett

bolagsordning innehålleraktiebolagsinte svensktid tillåter rätt att ett
beslutanderätt spel.bolagsstämmansbestämmelser sätter ursom

i handelsbolag.naturliga skäl intehinder föreliggerMotsvarande av
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O-företag5 0/5

fråga har anknytningEn till fallet med praktisk majoritet,närasom
och också tillämpningen sekundärregeln, den s.k.rör ärsom av om
50/50-företag, dvs. företag två företag till lika del, kanägs ut-som av

dotterföretag. utmärkande förDet 50/50-företaggöra ochär att vart
de överordnade företagen endast har negativ bestämmande-ett av en

dvs. möjlighet i det underordnade företagetsrätt, utöva vetorättatten
angelägenheter.

Som skäl låta 50/50-företag innefattas i koncernbegreppetmot att
kan anföras detta leder till missvisande koncernredovisningaratt

företag moderföretag har herravälde blandasöveratt ettgenom som
med andra företag. med endastAtt till hälften indirekt ägdata
tillgångar medföroch skulder uppblåsning beloppen i koncern-en av
redovisningen. En viss uppblåsning kan visserligen ske såsägas snart

finns minoritetsintressendet i koncernen. framstårDen dock som
särskilt olämplig i de fall "moderföretaget" saknar positivt bestäm-ett

Ävenmande inflytande. från vinstredovisningssynpunkt framstår det
olämpligt företagmed endast till hälften.ägsatt tasom som

främsta syftetDet med koncernredovisningen enligt svensk rätt är
den skall ligga till grund för beräkningen koncernens för utdel-att av

ning disponibla vinstmedel. Endast vinster realiseradeärsom ur
synvinkel fårkoncernens därvid medräknas. Vinster i 50/50-företag

sådana.inte "Moderföretaget" har inte möjlighetutgör att egen
igenomhand driva beslut utdelning i sådant företag.ett ettom

Vinstmedlen således inte direkt åtkomliga för "moderföretaget" ochär
inte vidare överföraskan till detta för täckning förlusterutan t.ex. av

i något dotterföretag.
Frågan 50/50-företagen skulle omfattas koncerndefinitionenom av

utreddes 1974 års bolagskorrunitté stannande för de inteattav som
borde innefattas under koncernbegreppet då det gällde tillämpningen

koncernredovisningsreglerna SOU 1979:46 76. Härefter in-av s.
fördes i ABL kravet bolag skall ha bestämmandeatt ett ett ensamt
inflytande för definieras moderbolag.över ett annat att som

Indirekta innehav

kap. förstal 2 § stycket andra meningen ochAv ABL motsvarande
ÅRLbestämmelse i framgår indirekta dotterföretagsförhållandenatt

likställs direktamed sådana. Detta innebär moderföretag haratt ettom
dotterföretag i sin kontrollerar hälftenän rösternaett tursom mer av

i företag det sistnämnda företaget dotterföretag tillär ävenett annat
det förstnämnda moderföretaget. moderföretagetDetsamma gäller om
tillsammans med eller flera dotterföretag eller fleraett genom
dotterföretag innehar röstmajoriteten i företag.ett
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bolagsdirektivsjunde8.2.2 EG:s

företagekonomiska vilkajuridiska och detBåde det synsättet som
redovisningsrättslig mening företrädda vidingå i koncern iskall varen

koncernredovisning.sjunde bolagsdirektivetdettillkomsten omav
förkorn ligga till grunddet ekonomiskablevDet synsättet attsom

skall sådan redovisningvilka företagavgränsningen upprättasomav
omfattas Direktivet kanföretag skall den.och vilka sägasav gesom

iredovisningsrättslig koncerndefinition. Som nämnts annaten
inom EG generellt bolags-sammanhang har inte enats ettomman

rättsligt koncernbegrepp.

oritetRösträttsmaj

koncernredovisningskall företagEnligt artikel 1.1 upprättaett ena
innehar majoritetkoncernförvaltningsberättelse detoch om en aven
företag. Bestämmelsenandelarna iför aktierna ellerrösterna ett annat

följdmed äganderätt innehav tillomfattar såväl innehav som av
pantsättning.

aktiebolagsrätt gällande principen aktiesEnligt den i svensk om
inte överlåtas från äganderätten. Enodelbarhet kan rösträtten separat
svenskt aktiebolag kan därför inte medförapantsättning aktier i ettav

moderföretag till aktiebolaget. stället detblir Ipanthavaren äratt
innehavareaktierna, dvs. pantsättaren,ägaren som anses som avav

pantsättningen å andra sidan gäller andelar iOmrösträtten. t.ex. ett
pantsättningensvenskt företag kommautländskt företag kan ett genom

företaget. fallhälften i det andra I dettainneha än rösternaatt mer av
utländska företaget omfattas det svenskadirektivet detkräver att av

koncernredovisning.företagets
åtföljande omfattas dockfall pantsättning medInte alla rösträtt avav

Artiklarna ochbestämmelse i artikel 2.1, 2.2 2.2 bdenna 1.1 aa.
förfallet någon uppträder mellanmanreglerar det att som en annan

eller juridiskfysisk person.

mellanmanInnehav genom

föreskrivs till moderföretagets skall läggasartikel 2.1I rösteratt
tillkommer någon handlar i försådana röster egetsom som namn men

dotterföretags räkning.moderföretagets eller något dessav
föreskriver vidare moderföretagetsArtiklarna 2.2 och 2.2 b atta

‘ "sammanställd redovisning" används i direktivet,Angående begreppet som
avsnitt 1.2.1.se
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minskas dels sådanaskall med förenade med aktier ellerröster ärsom
andelar vilka innehas för någon räkning moderföretagetänannans
eller något dess dotterföretag, dels sådanamed förenadeärav som
med aktier eller andelar innehas säkerhet, förutsatt attsom som

enligt instruktioner, dels med sådanarösträtten utövas mottagna som
förenade med aktier eller innehasandelar led iär ettsom som en

löpande lånetransaktion i låneverksamhet, förutsatt rösträttenatten
i dens intresse har ställt säkerheten.utövas som

såvittBestämmelserna, gäller beräkningen antalet röstersom av
frånundantag huvudregeln i artikel täcker såväl det fallet1.1utgör a,

det företag eller dess dotterföretag moderföretagatt statusvars som
skall uppträder mellanman för detprövas som en annan person som
fallet någon uppträder mellamnan för det prövadeatt annan som

eller dess dotterföretag.företaget

Rätt eller styrelseledamöteravsättaatt utse

Enligt artikel b skall koncern föreligga företag1.1 äretten anses om
delägare i företag och dessutom har ellerrätt avsättaett annat att utse

företagsledningenmajoriteten ledamöterna i för detta företag. Omav
förutsättningar uppfylldabåda dessa kräver direktivet koncern-är att

redovisning Sådant inflytande berörts omfattas i dagupprättas. som nu
sekundärregeln i den svenska koncerndefinitionen. Huruvidaav

bestämmelser koncernförhållandedirektivets innebär kan skapasatt ett
inflytandet dels beror aktie- eller andelsinnehav, dels påattav

något förhållande kan inte med säkerhet fastställas.annat
På motsvarande gäller vid beräkningen antaletsätt röstersom av

enligt artikel skall hänsyn till sådana rättigheter1.1 ochtas att utsea
entlediga ledamöter i företagsledningen förenade med aktierärsom
eller andelar vilka innehas någon inklusive moderföretaget ellerav
något dess dotterföretag mellamnanuppträder förav som som en

fysisk eller juridiskannan person, se ovan.

företagAvtal med eller bestämmelser i bolagsordningannat

Enligt artikel föreligger koncern också då företag1.1 ettc en genom
avtal med företag eller bestämmelse i detta företagsett annat genom
bolagsordning eller motsvarande stadgar har bestämmandeett

företaget.inflytande i Medlemsstaterna har avstå frånrätt att att
uppställa företagetkrav med bestämmande inflytande skallävenatt

aktier eller andelar i det andra företaget. Ungefär hälften med-äga av
lemsstaterna har gjort detta, bl.a. Tyskland Storbritannien.och

Om den nationella lagstiftningen saknar sådanaregler avtal ochom
bolagsordningsbestärrunelser i artikel behöver1.1 regelnsom avses c
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medlemsländer ändå införtMajoriteten EG:s harinte tillämpas. av en
sin grund i det i Tysklandregel. Direktivets bestämmelse harsådan

varigenommed s.k. Beherrschungsvertrag,förekommande systemet
ledning företag.aktiebolag ställer sin verksamhet under ett annatett av

torde inte möjligtEnligt svensk aktiebolagsrätt det attvara genom
inflytandefå till stånd sådant bestämmande iavtal ett som avses

i föregående faller det nämligennämnda artikel. Som detantytts
bolagsorganens befogenheter ingå sådanaregelmässigt utanför att

i bolagsordningenbestämmelse tordeavtal. Inte heller genom en
uppnås.inflytande kunnasådant

majoritet och avtal med andra delägarePraktisk

d kan koncern föreligga ledningenEnligt regeln i artikel 1.1 aa en om
moderföretaget har stämmomajoritet formelli företag, ellerett attutan

moderföretagetsledning, sinsätt utövarätt att utse utsetts attg.a.
s.k. praktisk majoritet. Regeln inte tvingande.ärrösträtt,

d bb, tvingande, koncern föreliggerI artikel 1.1 är attangessom en
företag aktieägare eller delägare i bolag och avtalär ettettom genom

konsortialavtal, förfogarmed andra delägare, överett ensamt
i bolaget.majoriteten röstetaletav

fallet vid bestämmandetlikhet med vad koncern-I är ettsom av om
artikelförhållande föreligger enligt skall vid tillämpningen1.1 a av

artikel d beaktas det finns förenade med aktier1.1 röster ärsomom
eller andelar vilka innehas någon uppträder mellanmanav som som
för fysisk eller juridisken annan person, se ovan.

inflytandeFaktiskt bestämmande eller ledninggemensam

Slutligen tillåter direktivet enligt artikel 1.2 medlemsstaternaatt
föreskriver företag i vilka företag har s.k. ägarintresse,att ettett annat

vidare avsnitt 8.3.2 klassificeras dotterföretagnedan, detse som om
ägande företaget faktiskt bestämmande inflytande detutövar överett
andra företaget eller båda företagen står under det ägandeom
företagets ledning.gemensamma

Indirekta innehav

I likhet med vad fallet i likställssvensk enligt direktivetär rättsom
direkta och indirekta dotterföretagsförhållanden, artiklarna 2.1 och
3.2.
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8.3 Intresseföretag

8.3. Gällandel rätt

lagstiftningsvensk saknas begreppetI "intresseföretag". Enligt
redovisningspraxis betraktas vanligen företag intresseföre-ett ettsom

till företag det inte dotterföretag till detta företagäretttag annat om
företagsistnämnda eller, det moderföretag iärensamtmen om en

koncern, tillsammans med övriga koncernföretag kontrollerar vissen
minsta andel, oftast minst 20 i företaget.rösträttenprocent, av
Innehavet andelarna förutsätts varaktig förbindelserepresenteraav en
mellan företagen och det skall inte fråga finansiellrentvara om en
placering.

fjärde sjunde8.3.2 EG:s och bolagsdirektiv

Ägarintresse

artikel i fjärde bolagsdirektivetI 17 det definieras begreppet "ägar-
intressen" i företagsandelar andra kapital, andelarnaoavsettsom om

värdepapper eller inte, skaparepresenteras attav som genom en
varaktig förbindelse med dessa företag avsedda främja denär att egna
verksamheten. kapitalandelEn ägarintresseutgöra ettpresumeras om
den överstiger eller20 den lägre med-procent procentsats som

föreskriver. Artikellemsstaten 17 har inte införts i den danska
förårsredovisningslagen. Som skäl detta har anförts särredovis-att en

intening sådana intressen samtidigt andelar i intresse-utgörav som
företag enligt artikel 33 i det sjunde direktivet, vidare nedanse

medföra årsredovisningenskulle blev onödigt kompliceradatt utan att
informationen egentligen blev till någon för intressenterna. Förnytta
övrigt skulle definitionerna ägarintressen respektive intresseföretagav
för dansk del i praktiken oftast föra till resultat.samma

Kapitalandel i handelsbolag

detta sammanhang skall något uppmärksammas begreppetI "kapital-
andel Detta begrepp används på skilda ställen i såväl fjärdedet som

sjunde bolagsdirektivetdet förklaras Såvitt gällernärmare.utan att
andelar aktier i aktiebolag eller dess utländskarepresenteras ettsom av

medföramotsvarighet torde begreppet regel inte några tillämp-som
ningssvårigheter. Annat förhållandet beträffande andelar iär ett
handelsbolag. Varken fjärde sjundedet eller det direktivet någonger

helst vägledning i frågan vad kapitalandel iutgör ettsom om som en
handelsbolag. Enligt kommitténs mening förefaller det ändamåls-mest
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vägledning anknyta till bestämmelserna ii brist på sådanenligt att
handelsbolag och enkla bolag avseende1980:1102lagen om

därförkapitalandel i handelsbolag börinsatser. Enbolagsmännens ett
delägares insats samtligaden andel utgörnärmast motsvara som en av
därvid delägare enligt vadbolaget. Med insats vadinsatser i enavses

skyldig ha och inteavtalat med övriga delägarekan är attansessom
På bör andelarfaktiskt innestående i bolaget.vad sättär sammasom

också talas på skilda ställen ihandelsbolags kapital,i egetett varom
bolagsdirektiven, beräknas.

Intresseföretag

koncernredovisningomfattasföretagOm utövar ettett som av en
driftsmässiga och finansiella styrningeninflytande denbetydande över

omfattas koncernredovisningen,företag, och detta inteett annat avav
sjundesistnämnda företaget enligt artikel 33.1 i detdetutgör

intresseföretag. artikeln företagdirektivet I ettett att presumerasanges
företag det inneharbetydande inflytande överutöva ett annatett om

för aktierna eller andelarna i detröstvärdetminst 20 procent av
betydandedet företag detsistnämnda företaget. Om utövarsom

företaget skallägarintresse i det andrainflytandet dessutom har ett
rubrik i koncernredovisningen.redovisas under särskildinnehavet en

skall, gäller förberäkningen röstvärdetVid sättsamma somav
innehas något dotterföre-tillägg fördotterföretag, göras röster som av

det finnsföretaget. Vidare skall beaktastill det ägande röstertag om
någon uppträderandelar vilka innehasförenade medär av somsom

fysisk eller juridiskmellanman för person, se ovan.en annansom

företagAnknutna

bolagsdirektivet olikadet sjunde används isåväl det fjärdeI som
artikel i det sjunde"anknutna företag". I 41sammanhang begreppet

förslagbegrepp. Med kommitténs tilldirektivet definieras detta
koncernföretagföretag skallavgränsning vilka utgöraansesav som

företag ingår i och"anknutna företag" deinnefattar begreppet som en
kommitténs förslag benämns koncernföretag.vilka ikoncernsamma

därför några ytterligare kommentarer.föranleder inteArtikeln

övervägandenKommitténs8.4

till bolagsdirektiv kräversvensk lagstiftning EG:sanpassningEn av
skall koncernredovis-avgränsningen vilka företag upprättaatt somav

omfattas sådan redovisningföretag skallning liksom vilka av ensom
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till sjunde bolagsdirektivet. dag råder överensstämmelsedet Ianpassas
används för redovisningsändamål ochmellan det koncernbegrepp som

associationsrätten i övrigt. Ingenting hindrardet används inomsom
lagstiftaren för redovisningsändamål utvidgar elleremellertid att

Skäl talar dock för den rådandeinskränker koncernbegreppet. att
bibehålls i framtiden.ordningen, så långt möjligt, Flera EG:säven av

eftersträvar också åtminstone huvudsakligmedlemsstater överens-en
koncerndeñnition används för redovis-stämmelse mellan den som

för ändamål.ningsändamål och den används andrasom
förslagPå grund det anförda har kommittén utarbetat tillettav

samråd med Aktiebolagskommittén.koncerndefinitionen i
nuvarande sekundärregeln, innebärKommittén föreslår denatt som

på avtal eller bestämmelse i bolagsordning grundat faktisktatt ett
praktisk majoritetbestämmande inflytande liksom innehav kanav

eftersom bestämmelsen hargrunda koncernförhållande, upphävsett
flera de fall i försig svårtillämpad och då dessutom ochvisat av som

regleras i det sjunde bolagsdirektivetsomfattas den uttryckligensig av
Kommitténs ställningstagande innebär kravet påartikel 1.1. även att

krav torde för övrigt habetydande andel i resultatet bort. Dettatas
betydelse för tillämpningen de nuvarande reglernasaknat praktisk av

motsvarighet i direktivet.och saknar dessutom

Rösträttsmajoritet

följer framställningen huvudregeln iSom överensstämmerav ovan
i allt väsentligt med direktivets tvingande krav i artikelsvensk rätt

avviker i och för sig från den nuvarande koncern-Artikel1.1. 1.1 a
så innehav till följd pantsättning kandefinitionen sätt ävenatt av

koncernförhållande. Eftersom direktivets bestämmelsekonstituera ett
måste införas i ändring materiellttvingande den lagen. Någon iär

åsyftas självfallet intehänseende gällande associationsrätt medav nu
såledesOm dotterföretaget svenskt aktiebolag tordedetta. är ett

lagförslagetförutsättas enligt det framlagda moderbolagetäven attnu
så många aktier i dotterföretag aktiebolag, det haräräger ett attsom

samtliga aktier för koncernför-hälften förän rösterna att ettmer av
kommer främsthållande skall föreligga. Bestämmelsen därmedanses

dotterföretaget antingen utländsktfå avseende på de fall då äratt ett
företag eller svenskt handelsbolag.ett

i bolagsordningAvtal eller bestämmelser

anförts artikelframgår vad saknar bestämmelserna iSom ovanav som
avtal företag eller bestämmelser i bolagsordning i1.1 med annatc

för del eftersom det regelmässigt torde fallapraktiken relevans svensk
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befogenhet träffa dylika avtal och då detutanför bolagsorganens att
bestämmelse i bolagsordningen bolags-inte tillåtet sättaär att genom

spel. Bestämmelserna torde dock behövabeslutanderättstämmans ur
företag förekommer i koncernen ochinföras för de fall där utländska

uppfyller direk-skall råda något tvivel lagenför det inte attatt om
bb konsortialavtalBestämmelsen i artikel 1.1 dtivets krav. är

innebär för svensk del sådanaför medlemsstaterna ochtvingande att
fastställamåste tillerkännas giltighet det gälleravtal näräven att om

faktum konsortialavtalkoncernförhållande föreligger. Det att ettett
koncernförhållande naturligtvis inte ikonstituerakan är avsett attett

verkningar ipåverka bedömningen sådana avtals andraoch för sig av
konsortialavtalaktieägare i strid medsammanhang. Att röstar etten

medför således inte beslut blirpå bolagsstämman stämmansatt
ogiltigt.

50/50-företag

50/50-företag skall omfattas koncerndefinitio-huruvida s.k.Frågan av
års bolagskommitté.framgår 1974 Dehar, utrettssom ovan, avnen

föreslå sådana företag inteföranledde den kommitténskäl att attsom
har alltjämt bärkraft SOUskulle omfattas koncernbegreppetav

har därför för inte föreslå73 ff. Kommittén1979:46 stannat atts.
företag.någon ändring beträffande dessa

ÅRLi och företag, det intenuvarande kravet ABLDet att ett om
inflytandeskall ha bestämmandeinnehar röstmajoriteten, ensamt ett

föreliggakoncernförhållande skallför äröver ett annat att ett anses
förenligt direktivet. Stöd för dettakommitténs mening medenligt

doktrinenkommittén funnit i den danska där detställningstagande har
moderföretaget, för kunna tillvarata sina ekonomiskahävdas att att

framtvinga sin vilja i dotterföretagets styrelseintressen, måste kunna
och endast företag kan ha sådanteller på dess bolagsstämma ettatt ett

Kommittén har rekvisitet bestämmandeinflytande. även noterat att
Companies 1989 förutsätter företaginflytande i den brittiska Act att ett

direktiv avseende den driftsmässiga och finansiellahar rätt atten ge
och sistnämnda företags ledningstyrningen företagett annat attav
direktiv.skyldig följa dessaskall attvara

majoritetPraktisk

praktisk majoritet i artikel dgäller regeln 1.1Vad ärsomom aa,
praxis.motsvarighet inte i svensk Regeln harfrivillig, tillämpas dess

anförtsland Belgien. De skälinte införts något än motannat somav
koncerndefinitionen kan användasomfattaslåta 50/50-företagatt av

praktisk majoritetockså låta dessa fallargument mot att avsom
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omfattas koncernbegreppet. skulle den omständighetenDessutomav
förhållandena konstituerar koncerntillhörighet kan konstaterasatt som

i efterhand,först nämligen den bolagsstämma eller motsvarande i
"dotterföretaget" hålls året efter det år för vilket eventuellsom en
koncernredovisning skall medföra praktiska tillämpnings-upprättas,
svårigheter. Vid denna tidpunkt kan "moderföretaget" redan ha hållit

bolagsstämma därvid fastställtsin och koncernredovisning fören
föregående år. sådant fallI skulle det principiellt felaktigtett attvara
konsolidera "dotterföretaget", eftersom förekomsten praktiskav
majoritet på balansdagen inte hade konstaterats. Man kan i och för sig
tänka sig konsolidering grundad antagande, eventuellt baseratetten
på tidigare års erfarenheter, företaget faktiskt har praktiskatt
majoritet. sådant förfarande ingerEtt emellertid betänkligheter
eftersom fullständig säkerhet inte föreligger majoritet deattom en av

inte faktisktövriga delägarna samlar sig till beslut,ett gemensamt som
står i strid "moderföretagets" intressen.kanske med efterhandt.o.m.

skulle det alltså visa sig konsolidering egentligen har gjortsatt utan
tillräckliga skäl. Kommittén har bakgrund det anfördamot stannatav
för inte föreslå praktisk majoritet skall kunna grundaatt att ensamt ett
koncernförhållande.

bestämmande inflytandeFaktiskt eller ledninggemensam

artikel ligger innehållsmässigtBestämmelsen i 1.2 sekundär-näraa
vilkenregeln i svensk föreslås bli På grund härav börupphävd.rätt

någoninte artikeln föranleda lagstiftningsåtgärd.
Tillämpningsområdet för bestämmelsen i artikel 1.2 b torde i vart

omfattas direktivetsfall delvis tvingande bestämmelse i artikelav
övrigt kommittén inteI artikel 1.2 b bör föranleda1.1 attc. anser

lagstiftningsåtgärd.någon

Intresseföretag

anpassning till bolagsdirektiv förutsätter det i lagen införsEn EGzs att
definition intresseföretag. definition bör ibegreppet Dennaen av

rösträttsinne-likhet med den danska årsredovisningslagen anknyta till
inte till kapitalandel.hav och Detta medöverensstämmer även

International Accounting Standards Committee s IASC definition av
intresseföretag Accounting forIAS 28, Investrnents in Associates.se
Kommittén har det angeläget undvika det införsatt attansett typen av
"närstående" företag avviker från vad vid sidan EG-som som av
direktiven internationellt vedertaget. skulle bli falletDettaär om
intresseföretagsdefinitionen innefattade sådana företag i vilka denäven
redovisningsskyldige innehar viss andel avkapitalet ägarintresse.
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Betydande inflytande

Kommittén föreslår företag aktier eller iandelarägeratt ett ettom
företag, inte dotterföretag, och dessutomär utövarannat ettsom

betydande inflytande den driftsmässiga och finansiella styrningenöver
skall sistnämnda företagetdet intresseföretag. Sådantutgöra ett
betydande inflytande föreligga företaget, direkt ellerpresumeras om
indirekt via dotterföretag, aktier andelareller i sådanäger en
omfattning det förfogar 20 föröver än rösternaatt procentmer av
samtliga aktier eller andelar. Eftersom det här sigrör om en presum-
tion inteskall innehavet intresseföretag, företagetettanses avse om
kan visa det rösträttsandelen saknar betydande inflytande.att trots ett

på anförda fallSom exempel det kan där betydande ochnämnassenast
varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar det företagetsägande
möjligheter sina rättigheter, och därmed inflytande, detutöva näratt

företagets ledning eller tillgångar, jfr artikelgäller det andra 13.3 a aa
Definitioneni det sjunde bolagsdirektivet. utesluter inte ävenatt

företag vari röstandelen understiger 20 kan intresse-utgöraprocent
företag.

Varaktig förbindelse

innehav i intresseföretag förutsätts i normalfalletEtt ett representera
varaktig förbindelse mellan företagen. emellertid inteDetta ären

någon nödvändig förutsättning för företaget skall klassificerasatt som
intresseföretag. kan varaktighetskriteriet betydelse förDäremot ha om
innehavet skall redovisas anläggningstillgång eller omsättningstill-som
gång. Om aktierna eller andelarna endast innehas i syfte säljasatt
vidare, jfr artikel 13.3 i det sjunde direktivet, innehavetbör såledesc
redovisas under Omsättningstillgångar.posten

Innehav mellanmangenom

till direktivetEn anpassning kräver slutligen i detta sammanhang att
bestämmelserna i artiklarna 2.1, 2.2 och 2.2 b reglerar deta som
fallet någon uppträder mellanman för fysisk elleratt som en annan
juridisk lagfästs. Bestämmelserna torde för svenskt vid-person
kommande främst få betydelse i de fall dotterföretaget eller intresse-
företaget utländskt företag eller svenskt handelsbolag.är ett
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iaktier andelarRedovisning och8.5 av

och intresseföretagkoncernföretag

Gällande8.5. 1 rätt

förstaenligt kap. 5 §dotterföretag skall lloch andelar iAktier
och§ andra stycketförsta stycket 3 kap. 3och § ABLstycket 7 samt

ÅRL Vidaretillgångspost i balansräkningen.särskild4 § upptas som
specificeras. Enligt kap. 7 §andelsinnehav 11sådana aktie- ochskall

ÅRL skall vidarestycketoch 3 kap. 2 § andrastycket ABLsista
i balans-särskilteller moderföretagfordringar hos dotter- anges

ÅRL ingår iföretagetgäller endastBestämmelserna iräkningen. om
räkenskapsåret.anställda undermedeltal minst tiomed ikoncernen

andelsinnehavSpecifikation aktie- ochav

aktierkap. 8 första stycket l ABLskall enligt 11 §Aktiebolag ta upp
varje företag dessmed angivande föri andra företagoch andelar av

aktiernas eller andelarnaseller andelarantalet aktier samtnamn,
dessaOm bådaenligt balansräkningen.och värdenominella värde

understiger 50 000dotterföretagintei företagvärden ärett som
kapital fårbolagetsdet ägandefemellerkronor egetprocent av

andelar iaktier ochgäller inteutelämnas. Undantagetspecifikation
uppbyggnadinsyn i koncernenseftersom intressetdotterföretag av

specificeras.andelar alltidsådana aktier ochmotiverar att
ÅRL,enligt dvs.koncernredovisningsskyldigtFöretag ärsom

anställda, skallmed i medeltal minst tioi koncernmoderföretag en
ÅRL dotterföretagför varjeandra stycketenligt 3 kap. 3 § ta upp

antaletmed angivande företagetseller andelarnaaktierna namn,av
värde enligtvärde ochdessas nominellaaktier eller andelar samt

balansräkningen.
får medgeKommerskollegiumföretag gällersamtligaFör attatt

andra företag,såväl dotterföretagandelarna, iaktierna eller som
ochdet allmänunder förutsättningspecifikationredovisas attutan ur

hos Kommers-tillständsärendensynpunkt påkallat. Dessaenskild är
år.ytterligt sällsynta, högstkollegium är ett pcr

ÅRL indirekt, viaomfattar intei ochSpeciñkationskraven ABL
överblickoch andelar. Förägda aktier överdotterföretag, att ge en

förvaltnings-iemellertid moderföretagetuppbyggnad kankoncernens
upplysningarkoncernredovisningen behöva lämnaberättelsen eller om

betydelse förväsentligdessainnehavindirektasådana är avom
88:5,uttalande UBokföringsnämndensverksamhet sekoncernens

aktier och andelar.Specifikation av
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8.5.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv

Balansräkningsschemat i direktivet kräver sådana aktier och andelaratt
i koncernföretag och intresseföretag anläggningstillgångarärsom
redovisas under särskilda rubriker medan de, de klassificerasom som
omsättningstillgângar, måste särredovisas endast de ettom avser
koncernföretag inte de intresseföretag. Samma kravettmen om avser

särredovisning fordringar,gäller såväl kort- långfristiga, hossom
koncern- och intresseföretag.

Specifikation aktie- och andelsinnehavav

Enligt artikel 43. skall upplysningl lämnas i och sätenot om namn
för varje företag i vilka den redovisningsskyldige själv eller genom
någon handlar i för den redovisningsskyldigesegetsom namn men
räkning innehar kapitalandel överstigande 20 Uppgift skallprocent.en
lämnas ägarföretagets kapitalandel storleken kapitalsamtom egetav
och årsresultat i det ägda företaget för det räkenskapsåret.senaste
Vidare skall uppgift lämnas och rättslig form försäte varjeom namn,
företag i vilket den redovisningsskyldige obegränsat ansvarigär
delägare. Artikel 43.1.2 behöver enligt artikel 43.2 inte tillämpas på
finansiella holdingbolag.

Uppgift kapital årsresultatoch får utelämnas det ägdaegetom om
företaget inte offentliggör sin balansräkning och ägarandelen under-
stiger 50 Samtliga uppgifter enligt artikel 43.1.2 får vidareprocent.
utelämnas de endast ringaär betydelse med hänsyn till kravetom av

rättvisande bild.
Vidare får enligt artikel 45. b tillåta1 uppgifterna uteläm-staterna att

de sådan karaktär de skulleär kunna vålla allvarligattnas om av
skada för något de berörda företagen. Staterna får därvid fordra attav
utelänmandet beroende tillstånd från någongörs myndighet. Ettav
utelärnnande sker med stöd artikel måste45.1 b i not.som av anges
Majoriteten EG:s medlemsstater har infört undantagsregeln i artikelav
45.1 b. Vissa uppställer krav myndighets tillstånd.stater

Enligt artikel 61 får medlemsstaterna medge företag äratta som
moderföretag utelämnar uppgift det ägda företagets kapitalegetom
och årsresultat detta omfattas koncernredovisningom av en som
antingen moderföretaget ellerupprättas moderföretag högreettav av

i koncernen. Bestämmelsen torde enligt kommitténs meningupp
förutsätta det ägda företaget dotterföretag jfr specialmotive-utgöratt
ringen till 3 kap. Vidare5 §. får de nämnda uppgifterna, enligt
artikel 61 utelämnas aktie- eller andelsinnehavet redovisas enligtom
kapitalandelsmetoden antingen i moderföretagets årsredovisningegen
eller i dess koncernredovisning. Såväl dotterföretag intresseföre-som
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års-enskilt företagsmetod inämndaenligtredovisaskan etttag
i koncern-medan detavsnitt 8.7 nedan,ochartikel 59redovisning, se

dotter-förekommaundantagsfall tordeiendastredovisningen ettatt
metod.enligt dennaredovisasföretag

övervägandenKommitténs8.6

balansräkningeniRedovisningen

svenskändringendenbolagsdirektivet påkallar rättfjärde attDet av
andra koncern-koncernföretag, dvs.iandelsinnehav ävenochaktie-

i intresseföretagmoderbolag, ochochdotterföretagföretag än som
särskildaredovisasanläggningstillgångar måsteklassificerats somsom
fallet be-vadskillnad frånTill ärbalansräkningen.iposter som

direktivet intekoncernföretag kräveriinnehavträffande att ettett
klassificeratdetredovisas särskiltintresseföretag ärinnehav i ett om

falldirektivet i dettatillAnledningenomsättningstillgáng. attsom
förmodligenkoncernföretagsärredovisning ärendast kräver attav
definierasskallföretagförutsättning fördirektivet att ett somsom
inflytandebetydandeförutom ävenföreskriver detintresseföretag att

sådanadefinierasvilkets.k. ägarintresseföreliggaskall ett som
varaktig förbindelseskapaandra företagandelar i att engenomsom

innehav iverksamheten. Ettfrämja denavsedda ettär att egna
inte kunnadefinitiondirektivetsdärför enligtskulleintresseföretag

emellertid begreppetföreslårKommitténkortvarig attnatur.vara av
intresseföretag i ställetdefinitioneninförsinteägarintresse attutan av

följer detbolagsdirektivet. Häravi det sjundeartikel 33 attbaseras
skallandelsinnehavelleraktie-något kravuppställsinte att ett vara

skallintresseföretagsförhållandevaraktighet förviss att ett ansesav
Även kunnadärför teoretisktskullesådana innehavföreligga. sett vara

ioch andelaraktierinnehavpåkortvariga sätt avsomsamma
dotterföretag.

andelsinnehavochSpecifikation aktie-av

specifikationskravenregleringenden svenskamellanSkillnaderna av
bestämmel-direktivetsföretag ochandelar i andraaktier ochavseende

aktie-allaomfattarreglernaobetydliga. svenska nästanDeinteärser
ÅRL begränsatspecifikationskravet idock ärandelsinnehav,eller att

uppgifter. Uppgiftantalfärrekräveri dotterföretag,innehavtill men
kapitalägda företagetsdet säte,inte lämnasbehöver egett.ex. om

resultat.eller .
specifikationskravetstycketförstaartikel 43.l.2I att avseranges
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aktie- eller andelsinnehav viss andel i det ägdamotsvararsom
företagets kapital och inte rösträttsandel, dvs. vad inärmast som
artikel definieras17 ägarintresse. Som framgår avsnitt 8.4som av

har kommittén valt föreslå någon motsvarighet till dettaatt attovan
inte införs ibegrepp lagen. Utifrån kommitténs ställningstagande i

frågadenna tolkning artikel 43.1.2 första stycket iutmynnar atten av
de företag där får sådana enligt kommitténssom avses anses vara som
förslag dotterföretag och intresseföretag.utgör

I och för sig föreligger det alltså inte något hinder enligt direktivet
uppgiftsplikten omfattar innehav aktier och andelar undermot att av

den för intresseföretag. Som redan påpekatsgräns gäller isattssom
viss uppgiftsskyldighetdag för alla innehav. Att inte begränsanästan

uppgiftsskyldigheten till dotterföretag och intresseföretag tillsamt
sådana företag i vilka den redovisningsskyldige obegränsat ansvarigär
delägare skulle emellertid mindre väl förenligt med kravet påvara
väsentlighet. Kommittén föreslår därför regeln i den års-att nya
redovisningslagen begränsas till dotter- och intresseföretag sådanasamt
företag det redovisningsskyldiga företaget obegränsat ansvarigärsom
delägare uppgifterDe skall lämnas framgårdeärsom som av
artikel 43.1.2. Härutöver bör emellertid i enlighet med gällande rätt
uppgift lämnas antalet aktier eller andelar det nominellasamtom
värdet och värdet enligt balansräkningen dessa.av

Om aktiebolag emitterar aktier med olika röstvärde kan detett
inträffa företag kapitalandel överstigeräger 20att ett annat en som

bolagets kapital rösträttsandelen uppgår till 20procent eget utan attav
Även det ägda företaget inte klassificeras intresse-procent. om som

företag kan det finnas intresse information sådanaävenav om
innehav. Att motsvarande specifikation för innehav i intresse- ochsom
dotterföretag i vissa fall bör lämnas för dylika aktie- ochäven
andelsinnehav följer emellertid det krav på tilläggsupplysningarav

enligt kommitténs förslag uppställs för redovisningen skallattsom ge
rättvisande bild företagets ställning och resultat.en av

frånUndantag specifikationskraven

Bestämmelserna i artikel 43.1.2 i vad möjligheterna utelärnnaattavser
uppgifter i vissa fall måste uppfattas tvingande, dvs. medlems-som

måste möjliggöra för företagen utelämna uppgifterna istaterna att
dessa fall.

Bestämmelserna i ABL undantag från specifikationskravet förom
innehav aktier och andelar såledessmärre dess be-ärav genom

gränsning till innehav i andra företag dotterföretag i stridän med
direktivet. Bestämmelserna måste därför upphävas och medersättas en
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föreskrift med innebörd innehav aktier och andelar i andraatt av
företag, inklusive dotterföretag, inte behöver specificeras om upp-
gifterna endast ringa betydelse för bedömningen företagetsär av av
ställning.

ÅRLVidare den begränsning följer bestämmelserna iär attsom av
endast behöver tillämpas moderföretag i koncerner överstigandeav
viss storlek i strid med direktivet såvitt företag omfattasavser som av

och kan därför inte införasdetta i den lagen.nya
Bestämmelsen i direktivets artikel 45.1 b behöver inte utnyttjas och

påkallar därför i och för sig ingen svensk lagstiftningsåtgärd.
Majoriteten medlemsstaterna har emellertid infört undantagsregelav en
för det fall upplysning vissa uppgifter skulle vålla företaget iatt om
fråga allvarlig skada. finns därförDet enligt kommitténs mening skäl

införa denna skaderegel i svensk Om i bibehållslagenäven rätt.att
nuvarande krav på undantag kräver tillstånd bör missbruksmöjlig-att

liten.heten vara
Artikel innefattar61 valmöjlighet Sverige kan, inteen som men

behöver utnyttja. uppgiftEn kapital och årets resultat i sådanaegetom
intresseföretagdotter- och omfattas koncernredovisningsom av en

eller redovisas enligt kapitalandelsmetoden framstår emellertid som
överflödig. Kommittén föreslår därför bestämmelsen i artikel 61att
utnyttjas.

har under utredningsarbetetDet inte framkommit tillräckliga skäl för
utnyttja möjligheten i artikel 43.2 undanta finansiella holding-att att

från vissbolag upplysningsskyldighet.

Olika8.7 metoder för redovisningen av

dotterföretag intresseföretagoch

årsredovisningen kan aktier andelarI och i dotterföretag intresse-och
företag redovisas antingen enligt anskaffningskostnadsmetoden eller
enligt kapitalandelsmetoden. Enligt anskaffningskostnadsmetoden
värderas aktierna och andelarna till sina anskaffningsvärden. Värdena
kommer då användas bokfört värde fortsättningsvisävenatt som
såvida inte nedskrivning eller uppskrivning sker. företagetDet ägande
redovisar intäkt från innehav aktier eller andelar i dotterföretagsom av
och intresseföretag erhållenendast utdelning. Kapitalandelsmetoden
innebär partiell konsolidering på så endast det ägandesätt atten
företagets andel i dotterföretagets eller intresseföretagets kapitaleget
och resultat in i redovisningen.tas

Kommittén har valt i detta kapitel behandla kapitalandelsmetodenatt
eftersom denna metod kan tillämpas såväl i årsredovisningen isom
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intekoncernredovisningen och dessutom har karaktär bara av
värderingsmetod, eftersom aktie-konsolideringsmetod ävenutan av

Övrigaelimineras i balansräkningen.andelsinnehavet inteeller
poolingmetodenkonsolideringsmetoder, dvs. förvärvsmetoden, och

avsnittklyvningsmetoden, behandlas i 12.

Kapitalandelsmetoden8.8

Inledning8.8. l

läng tid kapitalandelsmetoden förInternationellt har sedan använts
främstintresseföretag. Användandet metoden harkonsolidering avav

sådana företag eftersomför redovisningen innehav ibetydelse av
information dotterföretags resultat och ställningbehovet omav

koncernredovisningen. Kapital-tillfredsställande tillgodoses genom
pâ värde aktier och andelar iandelsmetoden bygger detatt av

företaget ökas respektiveintresseföretag redovisas hos det ägandesom
intresseföretagets kapital ändras.minskas i mån egetsomsamma

eller andelarna till anskaffningsvärdet. OmInitialt bokförs aktierna
under år ökas i det ägandeintresseföretaget visar nettovinst ett

för år det redovisade värdet för aktiernaföretagets bokslut samma
belopp och det ägande företaget redovisareller andelarna med samma

intresseföretaget å andra sidanökning intäkt. Omdenna som en
bokfördai stället det ägande företagets värderedovisar förlust minskar

med andelen förlusten. Minskningenaktierna eller andelarna avav
utdelning påverkar det bokfördakostnad. Erhållenredovisas som en

inte intäkt.värdet och tas som enupp
kapitalandelsmetoden ligger i andelen i intresse-fördel medEn att

till direkt redovisning i ägarföretagetsföretagets resultat kommer
fördel med metoden värdet i ägarföre-resultaträkning. En är attannan

andelen i intresseföretaget följer utvecklingenbalansräkningtagets av
kapitalandelen på bättre viddet bakomliggande värdet sätt änettavav

anskaffningskostnadsmetoden.redovisning enligt

Gällande8.8.2 rätt

innebär anskaffningsvärdetTillämpningen kapitalandelsmetoden attav
respektive minskas i månandelen i intresseföretaget ökasför samma

kapital ändras och förutsätter detintresseföretagets attegetsom
andelar skall kunna höjas och sänkas.bokförda värdet aktier ochav

uppskrivningsförbudinte förenligt med det generellaDetta är som
Föreningenl5§ bokföringslagen /1976:l25/ BFL.gäller enligt
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Auktoriserade Revisorer förordarFAR emellertid i sitt utkast till
rekommendation redovisning för andel i intresseföretag, särskiltattom

företagsådana har sin redovisning för inter-presenteraattsom en
nationell läsekrets, tillämpar kapitalandelsmetoden i koncernredovis-
ningen.

Frågan huruvida kapitalandelsmetoden för redovisning aktier ochav
andelar i intresseföretag borde införas i svensk redovisning har utretts

års1974 bolagskommitté SOU 1979:46 105 fi. Bolagskommit-av s.
tén avstod emellertid från lägga fram sådant förslag eftersomatt ett
nackdelarna med metoden ansågs fördelarna. Enligtöverväga
bolagskommittén skulle metoden leda till i ägarföretagets redovis-att
ning medtogs intäktsbelopp inte kunde realiserade försom anses
företaget eftersom detta inte på hand kunde genomdriva utdelningegen
från intresseföretaget. Bolagskommittén visserligenpekade på att
denna effekt i och för sig kunde neutraliseras föreskriftgenom en om

orealiserade vinster i form icke utdelade resultatandelaratt av
reserverades bundet kapital. sådanEn lösning ansågsegetsom
emellertid komplicerad och tillkomsten helt form bundenav en ny av

bedömdes inte önskvärd. Vidare anförde bolagskommitténreserv vara
metoden sikte redovisning andelar i nettoresultat ochatt tog egetav

kapital. svenska förhållanden skulle däremotFör det med hänsyn till
förekomsten bokslutsdispositioner och obeskattadeav reserver vara av

intresse få redovisning resultatandelarstörre äratt en av som
opåverkad sådana dispositioner i intresseföretaget på kapital-ochav
sidan redovisning andelen både i intresseföretagets kapitalegeten av
och i dess obeskattade reserver.

8.8.3 EG:s fjärde sjunde bolagsdirektivoch

Enligt artikel 59.1 i det fjärde bolagsdirektivet får medlemsstaterna
tillåta aktier och andelar i dotterföretag intresseföretagochatt
redovisas enligt kapitalandelsmetoden i det enskilda företagets
årsredovisning. Innehaven skall i så fall redovisas tilldelpostersom
antingen Aktier/andelar i koncernföretag eller Aktier/posten posten
andelar i intresseföretag. sjunde direktivet kräver intresseföre-Det att

redovisas enligt kapitalandelsmetoden under särskild medtag posten
Ävenlämplig beteckning i koncernbalansräkningen, artikel 33.1. om

i följandevad det har avseende på såväl dotterföretagsägssom som
intresseföretag.intresseföretag talas för enkelhetens skull endast om

kapitalandelsmetoden tillämpas första gången skall andelenNär i
intresseföretaget till belopp antingenett motsvarartas upp som
aktiernas eller andelarnas bokförda värde, varmed värdetavses



intresseföretagKoncernföretag och180 1994:17SOU

beräknat med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt eljest gällande
regler, eller det ägande företagets andel i intresseföretagets eget

fjärdekapital, artiklarna 59.2 och 59.2 b i det respektive artiklarnaa
i det sjunde bolagsdirektivet. båda fallen skall33.2 och 33.2 b Ia

bokfördaskillnaden mellan det värdet aktierna eller andelarna ochav
intresseföretagets kapital särskiltandelen i i balansräk-eget anges

respektive koncernbalansräkningen eller iningen Medlemsstaternanot.
inte tillåta båda redovisningssätten, artikel respektivebehöver 59.2 c

Beräkningen skillnaden mellan aktiernas eller andelarnas33.2 c. av
bokförda och andelen i intresseföretagets kapital skallvärde eget som

hänföra sig till tidpunkt då metoden tillämpas förstahuvudregel den
får emellertid tillåta eller kräva be-gången. Medlemsstaterna att

räkningen i stället hänför sig till förvärvstidpunkten, artikel 59.2 d
respektive 33.2 d.

artikelartikel 59.3 i det fjärde respektive 33.3 i det sjundeAv
bolagsdirektivet framgår intresseföretagets tillgångar ochatt om
skulder har värderats efter andra principer de tillämpas detän som av
företag års- eller koncernredovisningen, får skillnadenupprättarsom
mellan aktiernas eller andelarnas anskaffningsvärde och ägarföretagets

i intresseföretagets kapital beräknas utifrånandel den metodeget som
årsredovisninganvänds i ägarföretagets respektive i koncernredovis-

inte skall upplysning lämnas i sådanningen. Om detta Engörs not.
omvärdering får också föreskrivas medlemsstat.av en

artikel respektive artikel 33.4 föreskrivs det värdeI 59.4 att som
i intresseföretaget tillaktierna eller andelarna skall ökasär upptagna

eller minskas med ägarföretagets andel i förändringen intresseföre-av
räkenskapsåret. minskningkapital under En skall förgörasegettagets

utdelning.mottagen
artikel skall denEnligt artikel 59.5 respektive 33.5 del skillnadenav

mellan aktiernas eller andelarnas anskaffningsvärde och ägarföretagets
i intresseföretagets kapital inte kan hänföras till någotandel eget som

redovisas goodwill.visst slag tillgångar eller skulder, somav
föreskrivs företagsartikel 59.6 respektive artikel 33.6 resul-I att ett

tatandel i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetodenett som
skall redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen. detFör
enskilda företagets årsredovisning gäller vidare resultatandelenatt om
överstiger beloppet erhållna eller förfallna utdelningar skallav
skillnaden bunden Medlemsstaterna får tillåtatas upp som en reserv.

fordra resultatandelen till belopp motsvarandeeller tas ettatt upp
erhållna eller förfallna utdelningar.

Enligt artikel 59.7 respektive artikel 33.7 skall, det praktisktärom
internvinster vid transaktionermöjligt, eliminering ske mellanav

ägarföretaget och intresseföretaget. På sådan eliminering tillämpas de
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regler för eliminering finns i artiklarna 26.1 26.2 ochallmänna som c,
i det sjunde direktivet.26.3

koncernredovisning enligtfall intresseföretagetI de upprättar avses
intresseföretagets kapitalartikel 59.8 respektive artikel 33.8 med eget

koncernbalansräkningen redovisats kapital.vad i egetsom som
respektive artikel 33.9 bestämmelserna iartikel 59.9I attanges

övrigt behöver tillämpas intresseföretagetartiklarna i inte ärom av
ställningbetydelse för rättvisande bild ägarföretagetsringa att avge en

motsvarande undantag gäller vad konsoli-och resultat. Ett avser
i sjunde bolagsdirektivet.deringen dotterföretag, artikel 13.1 detav

bolagsdirektivet inte medgeramnärka det sjundeDet är värt attatt
tillämpningen kapitalandelsmetoden den grundenundantag från av

rättig-för det ägande företaget sinaföreligger hinderdet utövaattatt
intresseföretagets ledning eller tillgångar, dendet gällerheter när om

för konsolidera företaget enligt kapital-information behövs attsom
oskäligerhållas inom rimlig tid ellerandelsmetoden inte kan utan

andelarna innehas uteslutande i syftekostnad eller aktierna eller attom
direktiv beträffande konsolide-jfr artikel 13.3 isäljas vidare, samma

dotterföretag.ring av

Kommitténs överväganden8.9

stå i strid medkapitalandelsmetoden kan BFL:sTrots att anses
koncernresultaträkningen och koncern-värderingsregler och trots att

sammandrag moderbolagets ochbalansräkningen skall utgöra ett av
resultaträkningar och balansräkningar har metodendotterföretagens

koncernredovisningen iår kommit till användning iunder ettsenare
också rekommenderad påantal börsföretag. Metoden FARärstort av

koncernnivå.
internationellKapitalandelsmetoden vidare i dag etablerad iär

redovisningenföreskrivna metoden inom EG förpraxis, och den enda
koncernredovisningen.andelar i intresseföretag iaktier ochav

påtvingande vad gäller redovisningenBestämmelsen såledesär
lagstiftningsåtgärd.koncernnivå och påkallar därmed svensken

redovisningen i detmetoden inte tvingande vad gällerDäremot är
enskilda företaget.

såvälnaturligt det ägande företaget i koncern-Eftersom det är att
i sin årsredovisningredovisningen, sådan upprättas, som egenom

redovisningen intresseföretag börtillåts använda metod för avsamma
så det börfjärde bolagsdirektivet utnyttjasartikel 59 i det sätt att

dotterföretag,redovisa intresseföretag, och därmedbli tillåtet ävenatt
uppskriv-det generellakapitalandelsmetoden hinderenligt utan av
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ningsförbudet. Vad gäller dotterföretag torde metoden endast komma
till användning i de fall moderbolaget någon anledning inteav

koncernredovisning. Något krav metodens användningupprättar
bör emellertid införasinte beroende på det såvitt gäller intresse-att
företagen kan praktiska problem använda metoden i ochstöta att
med det företagetägande inte har bestämmande inflytande överatt ett
detta.

sjunde bolagsdirektivetDet innehåller inte några undantag från
tillämpningen kapitalandelsmetoden på intresseföretag i koncern-av
redovisningen, bortsett från metoden inte behöver tillämpasatt om
intresseföretaget ringa betydelse med hänsyn till kravetär av
rättvisande bild. Enligt kommitténs mening bör dock undantag kunna
medges under vissa de förutsättningar enligt artikel 13.3 utgörav som
grund för undanta dotterföretag från konsolidering. förstaI handatt ett
gäller vad de fall regleras i artikel 13.3 dvs. aktiernasagtsnu som c,
eller andelarna innehas uteslutande i avsikt säljas vidare, och iatt
artikel dvs. den information13.3 behövs för tillämpningsom en av
kapitalandelsmetoden kan inte erhållas oskälig kostnad inomellerutan
rimlig tid, vidare avsnitt 12.4.2. förstnämndaDet undantagetse

med IASC:s rekommendation IAS 28 behandlaröverensstämmer som
redovisningen intresseföretag.av

fall regleras i artikel 13.3 dvs. betydandeDet ochattsom a aa,
föreliggervaraktiga hinder i väsentlig grad begränsar det ägandesom

företagets möjligheter sina rättigheter i företag,utövaatt ett annat
torde enligt kommitténs mening regelmässigt sakna betydelse för
intresseföretagens del eftersom intresseföretagsförhållandeett
deñnitionsmässigt knappast kan föreligga finnsdet sådanaanses om
hinder. Enligt IASC:s nämnda rekommendation medför förekomsten

sådana omständigheter inte företagetdet andra upphöratt attav
klassificeras intresseföretag däremot aktierna ellerett attsom men

redovisas anskaffningskostnadsmetoden.andelarna skall enligt
Nu nämnda undantagsregler i det sjunde bolagsdirektivet är

emellertid dispositiva för företagen. enda uttryckliga förbudetDet mot
konsolidering dotterföretag finns föreskrivet i artikel 14.1, dvs. attav
de företag skulle omfattas koncernredovisningen bedriver såsom av
olikartad verksamhet deras medtngande i koncernredovisningenatt

oförenligtskulle med kravet på redovisningen skallattvara ge en
rättvisande bild koncernföretagens resultat och ställning. fallDettaav
saknar betydelse för företag enligtkonsolideras kapitalandels-som
metoden.

Enligt kommitténs mening det i förkan och sig ifrågasättas om
kapitalandelsmetoden bör tillämpas i det enskilda företagets års-
redovisning aktierna eller andelarna innehas uteslutande i avsiktnär att
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artikelkoncernnivådvs. i fall påsäljas vidare, motsvaras avsom
begränsning metodensbolagsdirektivet. vissi det sjunde En13.3 avc

övergripandedet kravetdylikt fall får följatillämplighet i ett avanses
resultatbild företagetsredovisningen skall rättvisandepå att en avge

kapitalandels-uttryckligt förbudställning. införaoch Att motett
koncernredovisningenintresseföretaganvändning på imetodens är

enligtbolagsdirektivet och detmed det sjundeförenligtknappast vore
samtidigt kapitalandels-lämpligtkommitténs mening mindre att, som

tvingande koncernnivå,undantagtillämpning medmetodens är
i den enskildaförbud metodenuttryckligt generelltinföra motett

diskuterade försäljnings-årsredovisning för deenhetensjuridiska nu
fallen.

hållaegenvärde ikommitténs meningenligtfinnsDet attett
överlåta på denmöjligt för i ställetså kortfattadlagregeln attsom

auktorita-uttalanden frånmed ledningpraktiska tillämpningen att av
användning.metodensutveckla och förklarativa närmareorgan

tvingande regler knappastemellertid radDirektiven innehåller somen
därför artikel 59 i detKommittén föreslåri lag.kan utelänmas att

bolagsdirektivet, så kortfattati det sjunderespektive artikel 33fjärde
årsredovisningslagen.möjligt, lagfästs isom

till bokförda värden,andelarnabör aktierna ellerInitialt tas upp
enligtoch skillnaden i värdeanskaffningsvärden,baserade på dess

och 33.2 b böroch 59.2 b respektive 33.2artiklarna 59.2 somaa
förhållandena vid förvärvs-med utgångspunkt ihuvudregel beräknas

beräkningen påbaseramed möjlighettidpunkten ävenattmen
första gången. Enligt direktiv-då metoden tillämpasförhållandena

bokförda värde ökas ellereller andelarnasskall aktiernastexten
intresseföretagetsförändringen iden andelminskas med egetav

svensk praxisandelarna. Enligtaktierna ellerkapital belöpersom
så detkapitalandelsmetoden emellertid ärtillämpas sätt att

ligger tillräkenskapsåretvinst eller förlust förintresseföretagets som
eller andelarnasminskning aktiernasför ökning ellergrund aven

rekommendation, Redovisning förutkast tillbokförda värde, FAR:sse
kapitalandelsmetodenfortsatt tillämpningandel i intresseföretag. En av

förenlig med direktivet sedenna praxisi enlighet med synes vara
redovisningsrätt, 1993, s.l99.EG:sThorell, Per,

intresseföre-särskilda hinder häremotbör, inteVidare möter,om
principeromvärderas enligt detillgångar och skuldertagets som

företaget.det ägandetillämpas av
uppskrivning värdeteventuellfår enligt artikel 59.6Slutligen ava en

följdenkan bliandelarna i intresseföretaget,på aktierna eller avsom
utdelningsbarainte ingå itillämpning kapitalandelsmetoden,aven

kunna åstadkommaskommitténs meningbör enligtmedel. Detta
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den del årets vinst uppskrivningenatt motsvarargenom av som genom
omföring inom kapital överförs till särskild fond vilken iegeten en

kommitténs förslag beteckningen Kapitalandelsfond. Kommitténgetts
avstår i detta skede från fråganreglera vilka ändamålnärmareatt om
fonden bör kunna disponeras för eftersom denna fråga kräver
överväganden vilka det, inom den tid stått till kommitténssom
förfogande för den aktuella EG-anpassningen, inte funnits möjlighetnu

genomföra. Kommittén emellertid återkomma till fråganatt attavser
i arbetet då frågorna utdelningsbaranästa medel iävenetapp av om
aktiebolag och uppdelningen kapital fritt och bundetegetom av

kapital kommer behandlas.eget att
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9 Balans- resultaträkningarnasoch

uppställningsformer

Inledning1

18 och 19 §§ bokföringslagen 1976:125/Av / BFL framgår vilka
för balansräkningscheman och resultaträkning skall användas.som

Syftet med resultaträkning visa resultatet för räkenskapsåretär atten
belysa hur detta resultat har uppkommit medan balansräkningenssamt

uppgift i sammandrag redovisa rörelsens samtliga tillgångar ochär att
skulder kapital balansdagen.egetsamt

påBFL bygger den s.k. väsentlighetsprincipen innebär attsom
fåroväsentliga sarnrnanslås med andra i redovisningen.poster poster

Avgörande för betrakta oväsentlig inte enbartär ärpost attom en som
Ävendess relativa storlek. i sig små kan hänsyn tillmedposter

förhållandena i det enskilda fallet sådanha betydelse de böratt
redovisas särskilt. Väsentlighetsprincipen kan i vissa fall innebäraäven

från den s.k. matchningsprincipen så inventarierett avsteg att t.ex. av
mindre värde eller med livslängd understigande år kostnadsförstreen
direkt.

Balansräkning9.2

9.2. 1 Gällande rätt

Enligt 19 § BFL skall balansräkningen enligt paragrafeniupprättas
angivet schema eller uppställningsform likvärdigannan som ger en
överblick rörelsens ställning. anvisar förLagtexten kontoformenöver
balansräkningen uppställer alltså inte något hinder motmen en
användning rapportformen den överblick. Konto-av om ger samma
formen idag mycket etablerad i redovisningspraxissvensk ochär
rapportformen används i praktiken inte.

.påpekats iSom sammanhang BFL ramlag och påärannat en samm
i fråga resultaträkningen, vidare nedan, har lagstiftarensätt som om se

beträffande balansräkningen anvisat schema så långt möjligtett som
skall kunna användas samtliga företag. kan därför i vissa fallDetav
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speciella förhållandenmed hänsyn till företagetsnödvändigt attvara
också möjligtbeteckningarna de olika Detändra är attposterna.

inordnas under någon iinte naturligt kanharföretaget poster som
fall måste dessabeteckning. sådanaförekommande Ischemat poster

med schemat.redovisas på överensstämmersätt näraettseparat som
specificerad bilaga desammandragen skall ivarjeFör upptaspost

ingår ibelopp posten.som
innehåller fyra huvudgrupperBalansräkningsschemat i lagen

StälldaTillgångar, Skulder och kapital,nämligen pantereget m.m.
Uppställningen innebär vidare de lättastAnsvarsförbindelser. attsamt

förfallande skulderna placerastillgångarna och de förstrealiserbara
likvida följer sedanrespektive mindreinom Deförst posternagrupp.

successivt.
skiljer inte mellan immateriella,iBalansräkningsschemat BFL

samtliga redovisasanläggningstillgångarmateriella och finansiella utan
huvudrubrik.under ochen samma

omsättningstillgångardelas i ochEnligt schemat skall fordringar upp
fordringsdelar beräknas blianläggningstillgångar. Fordringar eller som

hänförs till omsättningstillgångar,år från balansdagenbetalda inom ett
anläggningstillgångar. Skulderna skall delasfordringar tillövriga upp

fördelningen tillämpas motsvarandelångfristiga.kortfristiga och Föri
utgångspunkt i förfallodagen.fordringar medettårsgräns försom

bolagsdirektivfjärde9.2.2 EG:s

förtvå alternativa uppställningsformer balans-innehållerDirektivet
artikel dels rapportforrnen,dels kontoformen,räkningen nämligen

välja tillåtafår medlemsländerna mellanartikel 10. Enligt artikel 8 att
formen skall användas.föreskriva denbåda formerna eller attatt ena

föreskriva uppställnings-får medlemsstaternaEnligt artikel 5 annan
finansiella holding-i förvaltningsbolag ochform för balansräkningen

bolag.
fem, däribland Danmark,medlemsländerna tillåterde nuvarandeAv

båda formerna. dessaNederländerna och Irland, AvStorbritannien, är
rapportformen förekommeroch Storbritanniendet främst i Irland som

Övriga kontoformen.sju medlemsländer föreskriver Avpraktiken.i
undersökning Fédération des Expertsunder 1989 utförd aven

FEE‘ samtligaframgår 68Comptables Européens att procent av

‘ ofin the theof published financialEuropean contextstatementssurvey
fourth EC directive.
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undersökta företag använde kontoformen. Bestämmelsen i artikel 5
saknar uttrycklig motsvarighet i svensk och har endasträtt utnyttjats

medlemsländerfåtalettav
Eftersom kommittén endast kontoformen bör införasattanser

kommenteras endast denna uppställningsform medan schemat i artikel
10 lämnas utanför framställningen.

schematI i artikel 9 placeradeär i omvänd likviditets-posterna
ordning i jämförelse med det schema BFL anvisar. Detta innebärsom
bl.a. anläggningstillgångar placerats före omsättningstillgångaratt och

de lättast realiserade tillgångarna placerats sist inomatt respektive
grupp-

Enligt schemat skall anläggningstillgångarna delas immateri-upp
ella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Vidare måste
fordringar redovisas under Omsättningstillgångar och för-som som
faller till betalning efter år redovisas särskiltän för varjeettmer post.

Passivsidan inleds med Eget kapital varefter följer Avsättningar och
sist Skulder. I schemat inte den uppdelninggörs långfristiga
respektive kortfristiga skulder i BFL:s schema.görs Dock kräversom
direktivet skulder förfaller till betalning inom år redovisasatt ettsom
särskilt för varje liksom skulder förfaller till betalningpost som

Enligt artikel 43.l.6 skall för varje skuldpost denävensenare. anges
del förfaller till betalning efter fem år. Direktivetsän schemasom mer
innehåller inte rubrikerna Ställda eller Ansvarsförbindel-panter m.m.

sådanaAtt skall redovisas framgår emellertid artikel 14.ser. av
Vidare saknas rubriken Obeskattade Det kan därför ifrågasät-reserver.

direktivet tillåter redovisning i dentas mellanforrnom postav en av
kapital och skuld dessa Thorell,eget utgör Per, EG:ssom reserver

Åredovisningsrätt, 1993, 48. andra sidan tillåter direktivet enligts.
artikel 4.1 får tillkomma såvitt deras innehåll inteatt täcksposternya

de i balansräkningen angivna Sådan komplettering fårposterna.av
föreskrivas medlemsstaterna.även av

9.3 Resultaträkning

9.3. 1 Gällande rätt

Som huvudregel föreskrivs i 18 § BFL resultaträkningen skallatt
i rapportform.upprättas Företag imed medeltal färre tio anställdaän

får använda uppstållningsform. Denna möjlighet infördesannan

2 EG-kommissionen, The fourth law directive, Implementation bycompany
member 1987 7.states, s.
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framför mindre och medelstora, vidföretag, allteftersom flertalet
ansågkontoformen och inteanvändetiden för införandet BFL manav

tillundantag skullealla företagdet realistiskt över rapport-utanatt
förekommer i praktiken inte1975:104 174. Idagformen prop. s.

uppställningsform rapportformen.någon änannan
intäkter, dvs. brutto-redovisas Rörelsensförsta skallSom post

försäljnings-fall uppdelad påi förekommandeomsättningssumman,
bruttoomsättningssummaövriga intäkter. Medintäkter och avses

förföre avdragi den normala verksamhetensamtliga intäkter
mervärdesskatt,Omsättningssumman skallkostnader. attutananges

i SOUintäktsreduktioner räknas inoch andrarabatter summan
159.1973:57 s.

uppdelning dessakostnader. Någonredovisas rörelsensDärefter av
inte.funktion eller kostnadsslag krävs Departements-kostnader

kostnaderna,i förarbetena till BFL iframhåller emellertidchefen att
resultaträkningen, kan delas påupplysningsvärdetökasyfte att uppav

försäljningskost-tillverkningskostnader,inköpskostnader,exempelvis
administrationskostnader 1975:104 176.prop.nader och s.

varefter finansiellaavskrivningari räkningenNästa utgörssteg av
i räkningen, föreredovisas. Sistextraordinäraoch posterposter

Förändringarbokslutsdispositioner. iresultat före skatt, upptas
Övrigadenna rubrik.särskild underlagerreserven postupptas som

redovisas för sig.bokslutsdispositioner skall var
i föreskrivnaendast innehåller de lagenresultaträkningEn som

information. framförotillräcklig Fördock i vissa fallkanposterna ge
redovisningssed oftadärför godmedelstora företag tordeallt ochstora

Lagstiftaren harform specificeringkräva någon posterna.avav
långtgående uppdelningfrån någonemellertid avstått göraatt mer

till svårigheternai schemat hänsynolika huvudposternainom de attav
företagsamtligaför uppdelningfinna ett system somsom passaren

företagenstället överlämnats medhar iomfattas BFL. Det attav
uppdelningden ytterligaregod redovisningssedbeaktande göra somav

lämplig.särskilda fallet framståri det som

bolagsdirektivfjärde9.3.2 EG:s

för resultaträkningen;uppställningsformerinnehåller fyraDirektivet
funktionsin-artikel 23, ellerkostnadsindelning,rapportform meddels

kostnadsindelning, artikel 24,meddels kontoformdelning, artikel 25,
enligt artikelMedlemsländerna fârfunktionsindelning, artikel 26.eller

föreskrivaflera formerna ellertillåta två ellervälja mellan22 attatt av
artikel får medlemsstaternauppställningsform. Enligt 5endast en

resultaträkningen i förvalt-uppställningsform förföreskriva annan
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ningsbolag och finansiella holdingbolag.
medlemsländerDe enligt tillåter båda uppställnings-som ovan

formerna för balansräkningen tillåter samtliga uppställnings-även
former för resultaträkningen. Tyskland föreskriver rapportformen men
tillåter såväl kostnadsindelning funktionsindelning. I Frankrikesom
och Belgien tillåts både och kontoformen endast medrapport- men
kostnadsindelning. denAv nämnda undersökningen FEEovan av
framgår kostnadsindelning respektive funktionsindelning användsatt

ungefär lika många företag. Någon enhetlig form för resultatredo-av
visning har således inte utvecklats inom EG:s medlemsländer.
Bestämmelsen i artikel saknar5 uttrycklig motsvarighet i svensk rätt

medlemsländeroch har endast utnyttjats fåtalettav
Eftersom kommittén det uteslutet införa kontoformenattanser

kommenteras inte artiklarna 24 och 26 vidare framställningenutan
koncentreras till artiklarna 23 och 25.

Direktivets resultaträkningsscheman i artiklarna 23 och 25 inleder
med Nettoomsättning varmed enligt artikel 28 samtligaposten avses

frånintäkter försäljning produkter och utförda tjänsterav som avser
bolagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter,
mervärdesskatt och till omsättningen direkt knuten skatt.annan
Punktskatter normalt integrerad del pris ochutgör skallen enav varas
därför ingå i nettoomsättningen. Omsättningssumman såledesutgörs

belopp har intjänats företagets primära aktiviteter i densomav genom
normala verksamheten. Utanför begreppet nettoomsättning faller
därmed sådana intäkter de intjänats i denäven normalasom, om
verksamheten, sekundär betydelse för företaget tillfälligaär t.ex.av

Övrigahyresintäkter. Sådana intäkter hänförs i stället till posten
rörelseintäkter.

schemat iI artikel 25 rörelsens kostnader uppdeladeär de olika
funktionerna tillverkning, försäljning och administration. Direktivet
kräver dessa olika kostnadsposter redovisas Dock kanatt separat.
under vissa förutsättningar tillverkningskostnaderna få slås ihop med

ÖvrigaNettoomsättning och rörelseintäkter, vidare avsnittposterna se
9.6.2 nedan. Avskrivningar redovisas inte ingår iseparat utan
respektive kostnadspost.

schemat i artikelI 23 rörelsens kostnader uppdelade olikaär
kostnadsslag såsom kostnader för råvaror och förnödenheter,t.ex.
personalkostnader och avskrivningar.

Direktivets scheman saknar rubriken Bokslutsdispositioner. Hur
denna dispositioner skall redovisas framgår inte direktivet.typ av av

3 fotnotSe 2 ovan.
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införsanförts tillåter dock direktivet itidigareSom att posternya
fallet med balansräkningen,resultaträkningen, sätt ärsamma som

innehåll inte täcks befintligaderas poster.avom

Bokslutsdispositioner och obeskattade9.4

reserver

fjärde bolagsdirektivEG:s

direktivets uppställningsformer för balans-framgått saknarSom ovan
Obeskattade och Bokslutsdis-resultaträkningarnaoch posterna reserver

positioner.
upplysning i skillnadenartikel skall lämnasEnligt 43.1.11 not om

räkenskapsår och denpåförts detta och tidigaremellan den skatt som
förutsattskall betalas för dessa århar betalats ellerskatt attsom

artikelför framtida beskattning. Enligtskillnaden har betydelse samma
särredovisas totalbelopp i balans-skillnaden i stället medfår ett

Med påfördmed lämplig beteckning.särskildräkningen postsom en
resultaträkningenkostnadsförts iden skatttordeskatt avses som

bestäms vid taxeringen.torde den skattbetald skattmedan somavse
båda skattebelopp dennamellan dessaskillnad utgörUppkommer

påkan därmed tolkas kravArtikelns bestämmelseskatt.latent ettsom
Direktivet skulle såledesredovisning latent skatt.formnågon avav

dockskatten alltid beloppsbestäms,den latentakräva utan attatt
och resultat-den redovisas i balans-uppställa något krav att

119 ochEG:s redovisningsrätt, 1993,jfr Thorell, Per,räkningarna s.
directive, Implementationfourth lawEG-kommissionen, The company

skulle kunnaAnledningen till detta1987, 25.memberby states, s.
viktig detvisserligenskattlatent post attatt en menanses varavara

i de olika ländernaskattemässiga situationernade skildap.g.a.
redovisning latent skatt i balans-hinder krävaföreligger mot att av

artikelmöjlig tolkning 43.1.11resultaträkningarna. Enoch annan av
fall latent skatt faktisktrelevans enbart i deartikeln harär att

artikeln för närvarande endastdenna tolkning tordekostnadsförs. Med
vidkommande.betydelse för svensktmindrevara av

bolagsdirektivEG:s sjunde

artiklarna 29.5 ochskatteredovisning finns i 29.4,Bestämmelser om
artikelii artikeln densammaLydelsen den34.11. är somsenare

bolagsdirektivet.i det fjärde43.1.11
i bådetill latent skattföreskrivs hänsyn skallartikel 29.4I att tas

skillnadenkoncernresultaträkningenkoncernbalansräkningen och om
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sannolikt kommer leda till kostnad för något företagen ochatt en av
troligen då också för koncernen helhet inom förutsebarsom en
framtid. Vidare i artikel 29.5 tillgångar skall ingåattanges om som
i koncernredovisningen varit föremål för extraordinär elleren av-
nedskrivning uteslutande skatteskäl, skall eller nedskrivningenav av-

huvudregel elimineras innan tillgångarna in i koncernredovis-tassom
ningen. Medlemsstaterna får dock tillåta eller fordra sådanaatt
tillgångar in i koncernredovisningen sådan eliminering,tas utan om
justeringens belopp och skälen för justeringen i tillnotanges en
koncernredovisningen, jfr artiklarna 35.1 d och 39.1 i det fjärdee
bolagsdirektivet. Direktivets huvudregel medöverensstämmer
Redovisningsrådets rekommendation 01:91,RR 52.p

Kommitténs5 överväganden

de valmöjligheterTrots mellan alternativa uppställningsformer som
medges enligt BFL använder svenska företag i dag i praktiken endast

form för balansräkningen och resultaträkningen, nämligen kontofor-en
respektive rapportformen. För säkerställa jämförbarhetenattmen

mellan olika svenska företags redovisningar det vikt enhetligaär attav
uppställningsformer används. Med hänsyn härtill och då de omständig-
heter departementschefen vid tillkomsten anfördeBFLsom av som
skäl för tillåta uppställningsform för resultaträkningenatt annan

saknar aktualitet det kommitténs mening endastär attnumera en
uppställningsform för balansräkningen och resultaträkningen bör
tillåtas. Nuvarande valmöjligheter i BFL bör därför upphävas.

9.5. 1 Balansräkning

bakgrundMot kontoformen uppställningsform för balans-attav som
räkningen föreskrivs majoritetäven medlemsländerna inomav en av
EG denna form i praktiken flertaletanvänds företag i dessasamt att av
länder talar starka skäl för föreskriva denna uppställningsform föratt
balansräkningen.

föreligger enligt kommitténsDet mening inte något behov attav
behålla det nuvarande kravet på särredovisning skepp utanav
balansräkningsschemat bör begränsas till generella och inteposter
innehålla olika slag branschspecifika väsentligaAttposter.av

särredovisastillgångar speciellt slag, skepp och flygplan skallt.ex.av
får följa kravet på schemat skall med hänsyn tillattanses av anpassas
verksamhetens och omfattning.art

Immateriella anläggningstillgångar har anknytning till fastsom
egendom bör enligt kommitténs mening redovisas särskilt. Kommittén
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och liknandebenämnd Hyresrätterdärför särskildföreslår postatt en
med stöddirektivets schemaavvikelse frånrättigheter, med men av

balansräknings-frånhar hämtatsinförs. Beteckningenartikel 4.1,
fast egendom. Förrättigheter tillfrämstschemat där deni BFL avser

leasing eller vadvissa formerlös egendomhändelse tillden rätt aven
skulle föranledaundantagsvissaklegajuridisktstrikt utgörsom

få innefattabeteckningenanvända ävenaktivering torde den ettanses
tillegendom med hänsyntill lössådansådant fall. Om rätten

äganderätt torde ijämställa medskulleomständigheterna attvara
hänföras till någonrättigheten börinteuppkommastället frågan om

sagda kan föranläggningstillgångar. DetMateriellaunder senastpost
fast egendom.beträffandebli aktuelltövrigt i vissa fall även

redovisas underskallfast egendominnebärFörslaget att som
medegendom innehassådanendast omfattaroch markByggnader som

överensstämmelseidärmed jämställd Dettaäganderätt eller ärrätt.
ochtill fast egendomartikel 16med direktivet i rättattangersom

nationelldefinieras idessarättigheter, såandra liknande som
Enligtnämnda rubriken.under denredovisaslagstiftning, skall

innebär dennaårsredovisningslagendanskatill denkommentaren
lagstiftningtill nationellöverlåtitdirektivet harbestämmelse attatt

rubrikenuppföras underskalltillgångarvilkabestämma som
tilAksel, KommentarerJohansen,Hasselager, Olaf och Runge

142.1992,Köpenhamnregnskabslovgivningen, s.
redovisasvärdepappersinnehavföretagsDirektivet kräver ettatt som

aktier och andelardelas ianläggningstillgångarunder finansiella upp
intresseföretag andraiandelaraktier ochkoncernföretag,i samt

Direktivetoch 8.6.avsnitt 8.5.2värdepappersinnehav, jfrlångfristiga
fordringarkoncerninternasamtligaändringenpåkallar denäven att

såledesoch koncern,företag imellan allafordringardvs. sammaen
rubrikerredovisas under"systerföretag"mellan separataäven t.ex.

beträffandeuppställsMotsvarande krav ävenbalansräkningen.i
isåledes delasskallFordringarnaintresseföretag.fordringar på upp

intresseföretaghosfordringarkoncernföretag,fordringar hos samt
långfristiga fordringar.andra

till leverantörer,Förskottomsättningstillgångar harUnder posten
under Varulager,placeratsuppställningsschemadirektivetsenligtsom

enligtsådana förskotteftersomFordringartill rubrikenflyttats
varulagret. Dedelinte kankommitténs mening utgöra avenanses

ochsäljarenlager hosfram till leveransenförskottet utgöravservaror
avseendepå säljarenfordranendastintill dess har köparen en

ställetiinfrias har köparenfordran intedennaOmleverans. en
redovis-Konsekvensenmotsvarande förskottet.penningfordran enav

redovisasblirunder varulagerförskottning att somsamma varorav
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både säljarenlager hos och köparen, hos den sistnänmde i form ettav
förskott. Att redovisa under Fordringar vidare i konsekvensärposten
med redovisningen förskott från vilkakunder skall redovisas underav
Skulder. Direktivet förutsätter i och för sig sådana förskott ställetiatt
kan redovisas avdragspost under kommitténsVarulager. Enligtsom
mening sådanbör nettoredovisning, den skeräven öppet,om som

tillåtas.huvudregel inte För redovisningen pågående arbete kan detav
dock i vissa branscher god redovisningssed tillämpaattanses vara
denna redovisningsmetod. Eftersom detta också i överensstämmelseär
med direktivet vill kommittén därför inte förhindra fortsatten
tillämpning metoden. Enligt kommitténs mening bör framgådetav

balansräkningsschematredan förskott från kunder får redovisasattav
avdragspost eftersom detunder Varulager i fall skulle ståannatsom

i strid med direktivets krav de i schemat skallatt upptagna posterna
redovisas i angiven ordningsföljd den redovisningsskyldige flyttadeom

från Skulder till Varulager.posten
kan i för sig ifrågasättasDet och inte kommitténs förslag attom

flytta Förskott till leverantörer från Varulager till Fordringarposten
möjligen kan stå i strid med artikel 4.1 och grunderna för artikelanses

förstnämnda4.2. Den bestämmelsen föreskriver de i balans-att
räkningsschemat angivna skall för sig angiveniposterna tas upp var
ordningsföljd medan den endast uppställningsform,attsenare anger
nomenklatur och terminologi för med arabiska siffror fårposter

till förhållandena. Emellertid bryts inte ordningsföljden.anpassas
flyttas iGenom räkningen hamnar den visserli-att posten ett steg ner

under rubrik i förhållande till övriga liggerpostergen en annan men
kvar plats.den samma

Bestämmelsen i artikel 4.2 visserligen stöd för tanken posterattger
det slag vid arabiska siffror skall hänföras till rubrikdenav som avses

med romersk siffra under vilken den finns i schemat.upptagen
Kommittén har emellertid inte funnit det för jämförbarheten elleratt
eljest, nyckeltalsberäkningar, kan föreligga hinder dent.ex. motanses
föreslagna ändringen schemat.av

Under Kortfristiga placeringar har Aktier/andelar i intresseföretag
lagts till. förefaller inkonsekvent inteDet särredovisa dessa påatt

gäller för aktier och andelar i dotterföretag. An-sättsamma som
ledningen till direktivet endast kräver särredovisning dotterföre-att av

i detta fall kan intresseföretag enligt direktivet förutsättertag attvara
det förutom betydande inflytande föreligger s.k.även ägar-att ett

intresse vilket definieras företag med vilka den redovisnings-som
skyldige har varaktig förbindelse. innehavEtt i intresseföretagetten
kan därför enligt direktivets definition inte kortvarig natur.vara av
Kommittén föreslår emellertid begreppet "ägarintresse" inte införsatt
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aktieinnehavinte uppställs något krav skalloch det att ettatt vara
intresseföretagsförhållandevaraktighet för skallviss att ett ansesav

sådana innehav teoretiskt kan kort-föreligga varför även sett vara
dotterföretag. harpå aktier i Däremotvariga sättsamma som

för innehavet skall redovisas undervaraktigheten betydelse om
Omsättningstillgångar.Anläggningstillgångar eller

skall innehav aktier redovisas antingen underEnligt artikel 9 av egna
Kortfristiga placeringar,anläggningstillgångar eller underFinansiella

lagstiftningenförutsättning den nationella medger deunder attatt
balansräkningen. Enligt kap. 7 § fjärde stycket aktie-redovisas i ll

aktier/1975:1385/ skallbolagslagen ABL tasegna upp som en
något värde. Eftersom det enligtde får inte åsättastillgång men

råder förbud inne-huvudregelgällande ABL, 7 kap. 1 ett motsom
aktierdå kräver sådana inom viss tidaktier och lagenhav attav egna

kan bli frågakommittén det endastmåste att attavyttras omanser
Omsättningstillgångar. Syftetinnehav redovisas under medsådana

långfristigutifrån aldriginnehavet kan ABL:s synsätt natur.vara av
emellertid det i Aktiebolagskommitténs uppdragskallDet attnoteras

förvärvafrågan aktiebolags möjligheteringår pröva attatt egnaom
förbud sådana förvärv kan kommaaktier och gällande mot attatt nu

ändras.
huvudregel förutbetaldaartiklarna 18 och 21 skallEnligt som

intäkter respektive upplupna kostnader ochkostnader och upplupna
under rubriker i balansräkningen.förutbetalda intäkter redovisas egna

får tillåta de nämnda redovisasMedlemsstaterna dock posternaatt som
skulder. Efter-Omsättningstillgångar respektivefordringar under som

redovisningssätt med gällandedetta överensstämmersenaresom
föreslår kommittén valmöjligheterna i artiklarna 18 ochsvensk rätt att

21 utnyttjas.
enligt kommitténs förslagPassivsidan i balansräkningen har getts

härtillkapital, avsättningar och skulder. Anledningenrubriken Eget är
de förpliktelser idag enligt svenskdirektivet kräver rättattatt som

avsättningardelas i två nämligenredovisas skulder upp grupper,som
avsnittrespektive skulder, vidare 11.2.se

överkurs vid emission aktierDirektivet kräver vidare att av
Kapitalreserver. Enligtsärskild underredovisas postensom en reserv

sådan iaktiebolagsrätt ingår överkursgällande svensk reserv-nu
kommitténsförsta stycket Denna har ifonden, 12 kap. 4 § reserv

Överkursfond. Någon ändring i sakbeteckningen vadförslag getts
ändamålbundet kapital vilka detbeträffar beloppets karaktär samtav

för inte avsedd.får användas är
vidareObeskattade till, avsnittVidare har lagtsposten sereserver

9.5.3.
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9.5.2 Resultaträkning

Vad gäller resultaträkningen kommittén rapportforrnen börattanser
föreskrivas eftersom denna uppställningsform ligger detnärmast
schema föreskrivs i och enligt tidigareBFL det anförda ärsom som

i praktiken helt dominerande uppställningsformenden i Sverige.
Härtill kontoformenkommer leder till onödig splittringatt en av
resultaträkningen resultatposter naturligt hörsättatt ettgenom som

återfinns på skilda sidor räkningen.samman av
Vad därefter gäller frågan resultaträkningen skall kostnads-görasom

funktionsindeladindelad eller konstaterar kommittén båda indel-att
ningsfonnerna förekommer i praktiken. funktionsindelad resultat-En
räkning förefaller den förekommande i praxis ochmest motsvararvara
också förordades i förarbetena tillvad BFL, avsnitt 9.3.1.som se

företagBland mindre kan dock resultaträkning med kostnadsindel-en
föredra eftersom fördelningenning rörelsens kostnader iattvara av

utgångspunktsådant fall kan med i baskontoplanen BAS 90.göras
Fördelen med kostnadsindelad resultaträkning vidare företagetär atten
undgår problemet med fördela rörelsekostnaderna på deatt tre

tillverkning, försäljningfunktionerna och administration. Fördelningen
kostnader kan förenad svårighetermed ochgemensamma varaav

måste i vissa fall skönsmässigt. fördelEn avskriv-göras är attannan
ningarna redovisas särskild vilket inte fallet i denärpostsom en

såvälfunktionsindelade. finns såledesDet skäl talar för denattsom
funktionsindeladekostnadsindelade den resultaträkningen börsom

tillåtas.
åstadkommaEn detta lagen i och för sig endastväg äratt att

tillhandahåller uppställningsform, funktionsindelade,dent.ex.en men
möjlighet använda indelningsgrundöppnar atten annan genom en

föreskrivna formenbestämmelse den skall användas med deattom
betingas verksamhetens omfattning.avvikelser och Det kanartsom av

ifrågasättas sådantemellertid tillägg, lagstiftningenett utan attom
i konflikt med direktivet, får medge företaghamnar skallatt ettanses

frångå i exemplet funktionsindeladekunna den resultaträkningen och
stället använda den kostnadsindelade.i

artikel föreskrivs de i artiklarna 23 25 angivnaI 4.1 ochatt posterna
förmåste sig i angiven ordningsföljd. Vidare föreskrivs itas varupp

uppställningsform,artikel 4.2 nomenklatur och terminologi föratt
sådana i resultaträkningen föregås arabiska siffror skallposter som av

i de fall företags särskilda inriktning kräver det. Dennaettanpassas
anpassning till bransch- eller företagsspecifika förhållanden motsvaras

nuvarande krav i 18 § BFL det i lagen intagna schemat förattav
resultaträkningen skall modifieras avvikelserna betingasom av
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omfattning. förändrad indelningrörelsens och En kan knappastart
ligga inom för sådan anpassning. Sammantaget medsägas ramen en

i artikel de i respektive uppställningsform angivnakravet 4.1, att
skall för sig i angiven ordningsföljd, tordeposterna tas varupp

bestämmelsen inte för anpassning leder tillutrymme attge en som
resultaträkningen i stället för funktionsindelad blir kost-att vara

införa funktionsindeladenadsindelad. Att endast den räkningen men
möjliggör den kostnadsindeladetillägg stårgöra ävenett som

visserligen inte i strid med direktivet i den meningen direktivetatt
tillåter båda indelningarna knappast den begränsning till tvåmen ger

direktivetalternativ får krav uppställer. Omettanses vara somsom
båda uppställningsformerna skall tillåtna talar därför övervägandevara

föreskrivsskäl för detta uttryckligen i lagen.att
varje valmöjlighetdetta kan emellertid invändasMot att som

lagstiftaren tillåter bidrar till försämra möjligheterna jämföraatt att
informationsgivning. till på jämför-olika företags Med hänsyn kravet

därför för föreslå endast införsbarhet har kommittén detstannat att att
uppställningsform för resultaträkningen i lagen, nämligen rapport-en

med funktionsindelning. Kommittén lämnar emellertid iformen
avsnitt förslag till hurkommentaren till artikel 23, 15.5, även en

kostnadsindelad resultaträkning i rapportform skulle kunna utformas.
kostnadsindelade resultaträkningen särskildI den upptas postsom

Övriga rörelsekostnader. Denna kom misstag inte med dennärpost av
funktionsindelade resultaträkningsmodellen sammanställdes idirektivet
och har därför lagts till i kommitténs förslag. Till hänförsposten
sådana kostnader inte naturligt kan inordnas undersättettsom
övriga kostnadsposter, driftskostnader för uthyrningsfastighett.ex. en

i företagets primära aktiviteterinte används i den normalasom
Övrigamotsvarighet tillverksamheten. därmedPosten utgör postenen

rörelseintäkter.
uppställningsformerna i det fjärde bolagsdirektivet framgårAv att

intäkter från koncernföretag och intresseföretag skall redovisas som
särskilda omfattar utdelning på aktier och andelarPosternaposter.

anläggnings- omsättningstillgångar.innehaven elleräroavsett om
försäljningVidare omfattas realisationsvinster vid värdepapperav

realisationsförlustermedan däremot liksom nedskrivningar av
värdepapper skall redovisas under rubriken Nedskrivningar av
finansiella anläggningstillgångar kortfristigaoch placeringar.

föreskriver direktivet frånVidare intäkter övriga värdepapper ochatt
anläggningstillgångar redovisasfordringar skall under särskildärsom

särskild uppgift intäkter från koncernföretag.rubrik med Dennaom
långfristigaomfattar främst på placeringar och kursvinsterräntorpost

Svensk anpassningpå obligationer Kedner, Gösta, till EG:s normer
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årsredovisning,för 1989, 118. Slutligen skall övriga ränteintåkters.
räntekostnaderliksom koncernföretag särskilt.som avser anges

Enligt artiklarna 23 och 25 skall egentligen inkomstskatten delas upp
på dels skatt resultatet den normala verksamheten, dels skatt påav
extraordinärt resultat. I artikel 30 lämnas emellertid möjlighet fören
medlemsstaterna tillåta dessa båda redovisas iatt att poster en

före övriga fallskatter. I så skall företagen i lämnapost notgemensam
upplysning skattens fördelning den normala verksamhetenom
respektive det extraordinära resultatet. Enligt artikel får44.2 artikel

befrias från skyldighetenll-bolag lämna uppgift skattensatt om
fördelning.

Kommittén har det angeläget i möjligaste månansett attvara
undvika alltför hög detaljeringsgrad vad gäller utformningenen av

och resultaträkningarna.balans- Bestämmelsen i artikel 30 föreslås
blidärför utnyttjad. Det skall dock beskattningen i Sverigenoteras att

densamma resultatet härrör från den normala verksam-är oavsett om
frånheten eller extraordinära Enligt kommitténs mening saknasposter.

därför skäl utnyttja undantagsbestämmelsen i artikeldet 44.2.att
Bokslutsdispositioner till,Vidare har lagts vidare avsnittposten se

9.5.3.

Bokslutsdispositioner9.5.3 och obeskattade reserver
redovisningeller latent skattav

föreligger,Enligt svensk redogjorts för i sammanhang,rätt annatsom
mycket stark koppling mellan redovisning och beskattning. Dennaen
sig bl.a. uttryck i skattemässiga avsättningar och avskrivningartar att

för till avdrag vid taxeringen, måste i räken-rätt göras ävenatt ge
Enligt den rådandeskaperna. allmänt uppfattningen innebär detta krav

avsättningen eller avskrivningen måste påverka det i resultaträk-att
ningen redovisade inte bararesultatet, med den del motsvararsom
latent skatt med den del kapital. Dettaävenutan motsvarar egetsom
resulterar i redovisning bokslutsdispositioner och obeskattadeav
reserver.

syfte med skattelagstiftningens kravEtt avsättning elleratt samma
avskrivning skall ha gjorts i räkenskaperna för avdrag skall medgesatt
vid taxeringen, torde ha varit förhindra de medel, varmedatt att
företaget avsättningen eller avskrivningen konsolideras, delasgenom

till dvs. den del obeskattadägarna, utgörut egetav en reserv som
kapital skall bundet i företaget. Kopplingen kan påverkaävenvara
storleken bolagsskattebetalningarna i och med utdelningen tillattav
aktieägarna förutsättakan viss nivå den redovisade vinsten.en
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Vidare har i fall tidigare anförtskontrollskäl förvart argumentsom en
koppling.

framgår fjärdeSom saknar det bolagsdirektivets uppställnings-ovan
former för balans- och resultaträkningarna Obeskattadeposterna

och Bokslutsdispositioner. talar för dessaDetta att typerreserver av
inte förenliga med direktivet. Visserligenväl tillåter artikelärposter

tillkommer såvitt deras innehåll inte4.1 redan täcksatt posternya av
befintliga faktumDet de obeskattade ochposter. att reserverna
bokslutsdispositionerna består del kapital och del latentegetav en en

medför till sinskatt emellertid de karaktär väsentligt avviker frånatt
uppställningsformernas övriga och därför inte på naturligtposter ett

inordnas direktivetskan i systematik.sätt
Såväl det fjärde det sjunde bolagsdirektivets bestämmelsersom som

behandlar skatteredovisningen sin innebörd.oklara till kanDetär
enligt kommitténs mening gällande direktiven endastgöras att
uppställer redovisningkrav latent skatt i de fall företagenav
faktiskt kostnadsför latent skatt. Med denna tolkning skulle bestämmel-

latent skatt i såväl det fjärde det sjunde direktivet saknaserna om som
betydelse för svenskt vidkommande. Vid tolkningen direktivensav
bestämmelser bör emellertid enligt kommitténs mening utvecklingen

redovisningspraxis efter tillkomsten i första hand fjärdedetav av
direktivet beaktas. utvecklingDenna redovisningen isträvar mot att
så liten utsträckning möjligt påverkas skattemässiga över-som av
väganden och i stället latent skatt redovisas. Vidare eftersträvaratt

det fjärde direktivet redovisningen så långt möjligtäven äratt
opåverkad sådana och i månöverväganden den de ändå måstegörsav
tydliga upplysningar förhållandet.lämnas om

Enligt kommittén skulle införande krav redovisningett av av
latent skatt i väsentlig mån höja årsredovisningarnasde svenska

Ävenkvalitet. bibehållande obeskattade ochettom av reserver
bokslutsdispositioner i och för sig inte uppenbarligen står i strid med
direktiven förefaller dock avskaffande dessa och införandeett ettav

krav på redovisning latent skatt bättre harmonisera medav av
direktivens bestämmelser och i linje med internatio-dessutom denvara
nella utvecklingen området. Kommittén skulle därför föredra en
lösning varigenom införsdet krav redovisning latent skatt i såvälav
årsredovisningen koncernredovisningen. förutsättning förEn dettasom

emellertid skattereglerna harmoniseras med dylika redovisnings-är att
regler.

Den skattelagstiftaren avsedda effekten hela konsolideringsbe-attav
loppet, dvs. delden kapital, binds i företagetäven motsvarar egetsom
borde enligt kommitténs mening kunna uppnås den delattgenom av

skattemässig avsättning eller avskrivning motsvarar egeten som
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kapital överförs till bundet kapital.eget
Som kan det anläggas synpunkt på in-änantytts ovan mer en

nebörden begreppet "räkenskaper" i skattelagstiftningen. kanDetav
anförassåledes skäl för kravet på avsättning eller avskrivning iatt

räkenskaperna borde uppfyllt den i de standardiseradegörsvara om
räkenskapsutdrag SRU sänds in till Skattemyndigheten till-som

med deklarationen. dennaFör tolkning begreppetsammans av
"räkenskaper" talar förhållandetdet i fall kontrollaspektenatt vart
skulle kunna tillgodosedd sådant förfarande. förslagEttettvara genom
från kommitténs sida innebörd det uppställs krav redovisningattav

latent skatt sig från de synpunkter kommittén har beaktater attav
naturligt måste ske med utgångspunkt i och under förut-mest men

sättning de erforderliga ändringar skattelagstiftningenatt av som
eventuellt blir följden sådant förslag hinner utredas under denettav
tid står till förfogande för den aktuella EG-anpassningen så attsom nu
dessa ändringar kan träda i kraft samtidigt med kommitténs förslag.
Enligt vad kommittén inhämtat det emellertid inte realistisktär att
detta kan uppnås. Kommittén avstår därför i detta skede utrednings-av
arbetet från föreslå det införs krav redovisning latent skattatt att av
i årsredovisningen vilket medför nuvarande med redovis-att system
ning obeskattade och bokslutsdispositioner i fall tillsvartav reserver
vidare bibehålls.

Kommittén har det redan borde införasövervägt krav påom nu
redovisning latent skatt i koncernredovisningen. Kommittén harav
emellertid för denna fråga bör anstå tilläven nästastannat att etapp av
arbetet eftersom det förefaller ändamålsenligt behandlamest att
samtliga frågor skatteredovisningen i sammanhang.rör Avettsom
betydelse för detta kommitténs ställningstagande har varit Redovis-att
ningsrådets rekommendation 01:91,RR Koncernredovisning, vari
föreskrivs redovisning latent skatt i koncernredovisningen, fått ettav
starkt genomslag i den praktiska tillämpningen. Genom kommitténatt
föreslår olika redovisningsprinciper får användas koncern-att
respektive bolagsnivå har frågan således i fall fått sintemporärtvart
lösning.

Särskilda uppställningsfornier9.5.4 för vissa bolag

Behovet anpassning till de speciella förhållanden gäller iav som
förvaltningsbolag och finansiella holdingbolag kan enligt kommitténs
mening tillgodoses den generella möjlighet finns attgenom som

balans- och resultaträkningarna med hänsyn till verksamhetensanpassa
och omfattning. Att uttryckligen föreskriva särskilda uppställnings-art

former för viss kategori företag beroende juridisk form elleren av
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inriktning kan inte påkallat. Artikel bör därförverksamhetens 5anses
inte utnyttjats.

resultaträkningar i förkortad9.6 Balans— och
form

Balansräkning9.6. l

i fjärde bolagsdirektivet får medlemsstaternaEnligt artikel det11
storlek, avsnitt 6.2.1,tillåta understiger vissbolag upprättaattsesom

fom. innebär föregåsbalansräkning i förkortad Detta posteratt som av
får enligtarabiska siffror utelämnas. Dessa ärposter samma som

hänsyn till målsättningenfår sammanslås beloppen medartikel 4.3 om
oväsentliga. Syfteträttvisande bild,artikel 2.3, dvs. kraveti är
för små bolagartikel underlättabestämmelsen i llmed är att att

balansräkningen i förkortadbalansräkning. Om upprättasupprätta
förfaller till betalning efter årfordringarform måste än ettmersom

på sådanamåste skulderna delassärredovisas. Vidare upp som
särredovisas.år respektive efter år och Dessaförfaller inom ettett

får med totalbelopp för varjefordringar och skulder dock post.anges
kontaktkommittén, avsnitt 6.2.3, gäller väsentlighets-Enligt se

direktivets bestämmelser.generellt vid tillämpningen I deprincipen av
gäller dock denuttryckligen i bestämmelsefall principen attanges en

särskiltutanför de Sominte kan tillämpas gränser angetts.som
förväsentlighetsprincipen inte kan åberopas slåexempel attattanges

resultaträkningarna de föregåsandra i balans- ochihop änposter som
arabiska siffror.av

Resultaträkning9.6.2

redovisningspraxisEnligt resultaträkningsschemat i BFL och svensk
i uppdelningredovisas samtliga rörelsens kostnader post utanen

försäljning och administration. Dennakostnad för sålda varor,
varefter rörelseresultat förereducerar rörelsens intäkterkostnadspost

redovisas.avskrivningar
och § 3 lagen 1980:1103Enligt kap. 6 § ABL 2 kap. 5ll om

myndigheti vissa företag får regeringen ellerårsredovisning m.m.
bruttoomsättnings-tillåta uppgiftregeringen bestämmer att omsom

Sådanti offentliga årsredovisningen. be-utelämnas densumman
till Kommerskollegium. ärenden hosmyndigande har Dessagetts

två år. allmänhetKommerskollegium mycket sällsynta, högst Iär per
företag med i huvudsakmycket små, ofta nyetableradedet sigrör om
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produkt, har konkurrenter. och medI detett stora atten som par
endast finns fåtal konkurrerande företag kan det mindre företagetsett
marknadsandel, dvs. antalet sålda produkter, lätt räknas Vidare ärut.
företagets officiella prissättning känd. Med ledningproduktenav av

uppgifter kan de företagendessa konkurrerande räknastörre ut
storleken lämnade rabatter och därefter via prissättningen slåetc.av

mindre företaget.detut
Enligt artikel i det fjärde bolagsdirektivet får27 medlemsstaterna

tillåta bolag understiger viss avsnittstorlek, 6.2.1, slåratt som se
Nettoomsättning, Kostnad för såldaposterna samtsamman varor

Övriga rörelseintäkter i funktionsindeladeden resultaträkningen till en
kallad Bruttoresultat. Försäljnings- och administrationskostnaderpost

måste dock alltid särredovisas. Syftet med denna bestämmelse iär
första hand förhindra insyn från konkurrenter och inte förenklaatt att
för företagen. den danska årsredovisningslagen föreskrivs ocksåI
uttryckligen sammanslagning de nämnda endast fåratt posternaen av

det föreligger skäl från konkurrenssynpunkt.ske om
artikel 45.2 andra stycket vidare artikel 27-bolag fårI ävenattanges

undantas från skyldigheten i lämna upplysning enligt artikelatt not
uppgift fördelning43.1.8, dvs. nettoomsättningens på rörelse-om

och geografiska marknader.grenar
artikel två fall då medlemsstaterna får kräva45I att ettanges

vissa uppgifter tillstånd från någonutelämnande beroendegörsav av
Enligt artikeln förhållandet dels vad gällermyndighet. dettaär

specifikation aktie- och andelsinnehav i dotter- och intresseföretag,av
dels beträffande uppgift nettoomsättningens fördelning påom
rörelsegrenar och geografiska marknader. båda fallen krävsI att
uppgifterna sådan karaktär de skulle kunna vålla allvarligär attav
skada för något de berörda företagen. Frågan bestämmelsenärav om
uttömmande i vilka fall utelämnande vissa uppgifter fårettanger av

beroende myndighets tillstånd. Om fallet kangöras ärav en en
sammanslagning i resultaträkningen enligt artikel 27 inteposternaav

Åberoende sådant tillstånd. andra sidan kan hävdasgöras attav
direktivets bestämmelser begränsningar i uppgiftsskyldig-eftersom om

artikel inteheten, inklusive bestämmelserna i 45, tvingande förär
så finnsmedlemsstaterna det ingenting hindrar eventuellaattsom

lättnader mindre långtgående vad tillåtet enligtgörs än ärsom
direktivet föreskriva myndighets tillstånd.kravt.ex. attgenom
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Kommitténs överväganden9.7

Balansräkning9.7.1

balansräkning i förkortad formmöjlighetenFrågan upprättaär attom
för företagen vad följernågon reell förenklinginnebär utöver som av

tillämpning artikel 4.3.en av
uppställs krav på notupplysning,artiklarna 18, 21, 29.2 och 42.2I

ordinarie form, beträffande vissa delposterbalansräkningen itill som
ingår iväsentliga. Sålunda skall beloppstörreär posternasom

upplupna intäkter respektive UpplupnaFörutbetalda kostnader och
förklaras i Samma gällerkostnader och förutbetalda intäkter not.

oväsentligakostnader inte beloppenextraordinära intäkter och ärom
sådanaföretagets resultat. Slutligen gällerför bedömningen även attav

Övriga avsättningar skall förklarasavsättningar redovisas undersom
väsentliga.beloppeni ärnot om

diskuterats möjlighetenkontaktkommittén harInom upprättaattom
Övriga avsättningarform innebärbalansräkning i förkortad att posten

Enligt uppfattning skulle såspecificeras iinte behöver not. en vara
innehåller ifrågavarandebalansräkning intefallet eftersom denna post

Enligt uppfattninghuvudposten Avsättningar.barautan en annan
väsentligaavsättningarskulle emellertid alla är att anse somsom

Övrigainnehållerbalansräkningenspecificeras postenoavsett om
avsättningar eller

beträffande denkan föras generelltSistnämnda resonemang
gällandebalansräkningen. kan såledesförkortade Man göra ävenatt

får balansräkning i förkortadföretaget enligt huvudregeln upprättaom
specificeras. Eftersom oväsentligaform måste väsentliga delposter

får sammanslås skulleartikel 4.3delposter redan med stöd enav
Ärinte medföra någon reell lättnad.tillämpning artikel således11av

Ärsammanslås enligt artikel 4.3. deoväsentliga får deposterna
antingen iskall de specificerasdäremot väsentliga postsom en egen

specificering enbarti underlåtabalansräkningen eller Attnot. genom
berättigat balansräkningtill företagethänvisning upprättaär attatten

möjligt.förkortad form skulle därmed intei vara
föreslå undantagsregeln för mindreKommittén har för attstannat att

sammanslagning medgesartikel inte utnyttjas.företag i 11 Den som
någon reell förenklingartikeln nämligen inte innebäraenligt synes

får utelämnas imånga uppgifter dettaeftersom de sättav som
i kan naturligtvisändå måste Detsjälva räkningen not.anges

bedöma väsentligafall därförekomma utan att attposter vara som
sammanslagning enligtsådana fall skulleändå inte oväsentliga. lär en

artikel skulle ioch utnyttjande llartikel 4.3 inte få äga ett avrum



Balans- och resultatrdkningarnas uppstéillningsformer 203SOU 1994:17

för sig kunna tänkas visst värde. Enligt kommitténsoch vara av
emellertid dessa fall endast begränsad omfatt-mening torde vara av

föreslårSom framgår avsnitt 10.8.12 kommittén be-ning. attav
tillåter frånstämmelsen i 44.2 artikel ll-bolag undantasattsom

speciñkationskraven i artikel inte utnyttjas. följer15.3 Härav atta
detaljerade uppgifter de i anläggningstillgångarna ingåendeom

Byggnader och mark, Maskiner och tekniskaunderposterna, t.ex.
anläggningar måste lämnas i de fall balansräkningen endastävenetc.
innehåller Materiella anläggningstillgångar.posten

Resultaträkning9.7.2

enligt artikel utnyttjasmöjligheten till sammanslagning 27 inteOm
direktivets resultaträkningsschema i artikel 25 företagenmedför att
redovisa förhållandet mellan nettoomsättningen och brutto-tvingas

definierat skillnaden mellan nettoomsättningen ochresultatet, som
uppgift känslig frånkostnaden för sålda Denna konkurrens-ärvaror.

företagets prissättningspolitiksynpunkt eftersom den direkt utvisar och
så möjligtvinstmarginaler. Starka skäl talar därför för långtatt

ålägga företagen skyldighet redovisa denna uppgift.undvika att atten
företag omfattas det fjärde direktivet dettaVad gäller de ärsom av

möjligt endast de understiger vissa storleksgränser. Dessa gränserom
förhållanden så nivåemellertid efter svenska högligger atten

tillämpningsområdetföretagen hamnar utanförknappt procenten av
undantagsregeln i dennaför artikel 27. utnyttjande fulltEtt ut av

således 99 de svenska företagenartikel medför att procentca av
redovisning förhållandet mellanundgår kravet öppenen av

bruttoresultatet.nettoomsättningen och
Å viktigsidan uppgiften nettoomsättningssummanandra utgör om

uppgift iinformation varför det kan ifrågasättas inte denna utomom
i resultaträk-mycket speciella undantagsfall bör redovisasvissa öppet

för sig signingen. kan således i och tänkaMan ävenatt om samman-
alltidslagning enligt artikel 27 så skall nettoomsättningssummansker

i årsredovisningen, eventuellt i förvaltnings-någonstansanges
sådant stå i strid med syftet medberättelsen. Emellertid skulle kravett

nämligen bereda den redovisnings-bestämmelsen i artikel 27, att
Övrigakonkurrenshånseende eftersomskyldige visst skydd postenur

omfatta väsentliga belopp.rörelseintäkter sällan torde Trots samman-
och brutto-slagningen skulle förhållandet mellan nettoomsättningen

kunna uppskattas,därmed med relativt hög grad säkerhetresultatet av
inte till exakt belopp.änom

konunittén har gjort mellan de fördelarVid den avvägning ensom
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redovisning nettoomsättningen innebär och de nackdelaröppen av som
förhållandet företagetsföljer redovisning mellanöppen avav en

nettoomsättning bruttoresultat har kommittén föroch dess stannat att
redovisning nettoomsättningen i vissa fall börkravet på öppenen av

föreligger skäl konkurrenssynpunkt.få vika, nämligen detom urge
fallet företaget i huvudsak tillverkar och säljerDetta kan t.ex. vara om

fall redovisning förhållandetenda produkt i vilket öppenen aven
företagets bruttoresultat medförmellan nettoomsättningen och att

vinstpåslag någrakan räkna företagets Omkonkurrenterna ut etc.
kommitténsskäl inte anföras bör enligt meningsådana kan netto-

redovisas Efter dansk förebild har därföromsättningen alltid öppet. ett
föreligga skäl konkurrenssynpunkt införts ikrav på det skallatt ur

särskilt tillstånd från Kommerskollegiumlagförslaget. Något krav på
myndighet föreslås inte, däremot skall företaget ieller notannan

upplysa vilka överväganden ligger bakom bedömningen attsomom
bestämmelsen tillämplig.är

få sådanVad gäller frågan vilka företag bör görasom samman-om
för fall tillsslagning har kommittén i vidare anknytastannat att vart

storleksgränser gäller för skyldighet auktoriseradtill de att utsesom
utredningsarbetet får fråganrevisor. skedeI ett om ensenare av

ytterligare. skalleventuell höjning dessa Det igränser övervägasav
Revisorsutredningensammanhang i sitt betänkandedetta noteras att

höjning för krav på auktoriserad revisor kangränsenantytt att en av
motiverad i samband med kvalifikationskraven för sådanaattvara

revisorer höjs. tänkbart alternativ utredningen pekar påEtt är attsom
till artikel 27, avsnitt 13.3.1 nedan.anknyta de gränser som anges se

de fall möjligheten till sammanslagning utnyttjas bör naturligaI av
fördelning påskäl inte heller krävas nettoomsättningens rörelse-att

i artikel därför utnyttjas.Bestämmelsen 45.2 börgrenar anges.
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tillgångarVärdering10 av

Inledning10. l

förstås med anlägg-1976:125/ BFLbokföringslagen /Enligt 13 §
stadigvarande brukasavseddsådan tillgångningstillgång är attsom

Övriga omsättningstillgångar.tillgångari rörelsen.eller innehas utgör
tillgången hänförligavsikten med innehavet avgör ärDet är som om

varje givenavsikten videller andra Dettill den ärgruppen.ena
Vad gällerför klassificeringen.bedönmingstidpunkt avgörandeärsom

balansdagensåledes avsiktenbalansräkningen detredovisningen i är
Omklassificeringen.anskaffningstillfälletinte vidoch styrsom

i års-efter balansdagen skall detta kommenterasavsikten ändras
redovisningen.

skallfjärde bolagsdirektivetoch 15.2 i detEnligt artiklarna 15.1
brukas i företagetsstadigvarandeavseddatillgångar är attsom

övrigamedananläggningstillgångarredovisasverksamhet som
deändamålet för vilketomsättningstillgångar. Om ärtillgångar utgör

häromoch upplysningomklassificering skeändras skallavsedda
nedan. Anlägg-vidare avsnitt l0.7.2artikel 15.3ilämnas not, sea,
i artikel 9 delasbalansräkningsschematskall enligtningstillgångarna

anläggningstillgångar.finansiellaimmateriella, materiella ochiupp
anläggningstillgångarsåvälHuvudregeln i för omsätt-BFL är som

anskaffningsvärdet. Detfår till högstningstillgångar deatt tas upp
undervärderas.tillgångarnanågot hindrarsåledes intefinns attsom

omsättningstillgångarsåväl anläggningstillgångartillåterBFL att som
anlägg-anskaffningsvärdet, såvitt gällerfall skrivsi vissa överupp

värdeuppgångenförutsättningendast under ärningstillgångar dock att
varaktig.

anläggningstillgångarfjärde bolagsdirektivetGrundregeln i det är att
elleranskaffningsvärdetskall värderas tillomsättningstillgångaroch

a. tillåterDirektivetoch 39.1tillverkningsvärdet, artiklarna 35.1 a
grund-från dennavissa avvikelsermedgerdock medlemsstaternaatt

anskaffningsvärdeendast begreppetframställningen användsden följandel
företaget.utifrån eller tillverkatstillgången förvärvatsoavsett avom
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regel. artikel 33I medlemsstaterna får tillåta värderingattanges en
hänsyn till prisutvecklingen värdering materiellatar attsom genom av

anläggningstillgångar med begränsad livslängd och värdering av
varulager får till återanskaffningsvärdet, värdering samtligagöras av

i balansräkningen och resultaträkningen får med hänsyngörasposter
till inflationen uppskrivning får materiella ochgörastagen samt av

finansiella anläggningstillgångar.
artikelI 31.1 i direktivet uppställs kravet tillgängsposternasatte

olika beståndsdelar skall värderas för sig. Med beståndsdelvar avses
varje maskin ingår i Maskiner och tekniska anlägg-t.ex. postensom

ningar och varje fordran ingår i Kundfordringar. Kravetpostensom
innebär tillgång inte får värderas för högt under hänvisning tillatt en

tillgång värderats för lågt. lågEn värdesättningatt en annan av en
tillgång får inte heller medföra skuldpost utelänmas elleratt en
värderas för lågt, jfr artikel förbjuder7 kvittning mellan tillgångs-som
och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter, special-se

motiveringen till kap.2 7
Enligt artikel 31.2 kan avvikelse från kravet individuell värdering

i undantagsfall sådant falll skall redogörelse för avvikel-accepteras.
med uppgift skälen för den bedömning desssamtsen om en av

inverkan på företagets ställning och resultat lämnas i not.
En ytterligare avvikelse från ikravet artikel 31 också fråne, men

huvudregeln värdering till anskaffningsvärde, ligger i bestämrnel-om
i artikel enligt vilken38 materiella anläggningstillgångar samtsen

råvaror och förnödenheter ofta och regelbundet och vilkasersättssom
värde underordnad betydelse för företaget fårärsammantagna tasav

till bestämd mängd och fast värde kvantitet, värde ochettupp en om
sammansättning inte varierar väsentligt. Denna bestämmelse, som
saknar motsvarighet i BFL, i den meningen tvingandeär medlems-att

måste införa den.staterna
Ytterligare avvikelse från kravet på värdering till anskaffnings-en

värde följer artikel 59 tillåter aktier och andelar i dotter-attav som
företag intresseföretagoch värderas enligt den s.k. kapitalandelsmeto-
den, avsnitt 8.8. Medlemsstaterna får också enligt artikel tillåta60se
marknadsvärdering förvaltningsbolags placeringstillgångar.av

10.2 Anläggningstillgångar

10.2.l Gällande rätt

Enligt 15 § får anläggningstillgångarBFL värderas till högst anskaff-
ningsvärdet. I detta värde får utgifter för värdehöjande förbättring av
tillgången under förutsättningarvissa inräknas.



tillgångarVärdering 2071994:17SOU av

rekommendationAuktoriserade Revisorers FAREnligt Föreningen
anläggningstillgångar, medmateriellaRedovisning avsesavnr

tillgången tillföretaget haft för bringade utgifteranskaffningsvärde att
tillbalansdagen och inkluderar allaplatstillstånd ochdess

kostnaderz import-såsom inköpspris,hänförbaratillgången direkt
kostnaderhanteringskostnaderoch andraavgifter, tull, samttransport-

anläggningar och videgentillverkademontering Förlagfart,för etc.
skäligtvidare inräknasprovkörning i regi skallochmontering ettegen

hänförliga till tillverkningen. Dettakostnaderför indirektapålägg
administrationskostnader.allmännafår inkluderapålägg även

sig längre tid,tillgång sträckerDå anskaffningen över somenav en
och maskin-investeringar i byggnaderfallet vidofta störreär

undernämnda rekommendationenligtanläggningar, kan ränta
kan aktiverasmonteringstiden inräknas. Denbyggnads- eller ränta som

ränteutgifter skulle haverkligaföretagetsden delutgör somav
stånd.inte kommit tillinvesteringenundvikits om

utgifter för forsknings- ochfårandra stycket BFLEnligt l7§
anläggningstillgång deutvecklingsarbete ärtas avomupp som

kommandebokföringsskyldiges rörelse underförväsentligt värde den
provdrift, marknadsunder-utgifter för teknisk hjälp,gällerår. Samma

organisationenvärde förliknandesökningar och är avavsom
avskrivningorganisationskostnader. En snabbs.k.rörelseföretagets

verkligtnågoteftersom utgifterna intemåste äga representerarrum
227.förmögenhetsobjekt 1975:104existerande prop. s.
Redovisningrekommendation RBokföringsnämndensAv av

forsknings-framgår utgifter förutvecklingskostnader,ochforsknings- att
inte bör aktiverasutvecklingsarbeten huvudregeloch utansom

eftersom möjligheternakostnader de uppkommerredovisas när attsom
utvecklingsarbeteforsknings- ellersäkerhet fastställamed att ett

kostnadsbesparingarellerframtida merintäkterkommer att generera
rekommendationen inte skeAktivering får enligtregel liten.ärsom
förväntade merintäkten ellerdenbeloppmed högre än motsvararsom

eller utvecklingsarbetetforsknings-kostnadsbesparingen väntassom
räkenskapsår utförs.arbetettill och måste detupphov göras somge

2 tordesammanhang "kostnader". Detrekommendationen används i dettaI
del rekom-fall i förarbetena till BFL,hel del andrahär i t.ex. ensom en

svenska versionenoch Redovisningsrådet och denmendationer från FAR av
adekvata begreppsparenhuruvida detEG-direktiven kunna diskuteras mest av

användning. Frågan härom kankostnad/intäkt kommit tillutgift/inkomst och
förevarande betänkande harakademisk karaktär och iblistundom närmastav

väsentligenförekommer i den källabegreppofta knutits till det somsoman
berörs i texten.
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l anskaffningsvärdet för aktier och andelar anläggningstill-ärsom
gångar bör enligt FAR:s rekommendation 12, Redovisning aktiernr av
och andelar, förutom köpeskillingen inräknas omsättnings-courtage,
skatt och andra till förvärvet direkt hänförbara avgifter. Aktier som
erhållits i utbyte vid inlösen konvertibla skuldebrevav anses an-
skaffade till det värde erlagts för skuldebreven.som

I anskaffningsvärdet för aktier och andelar i dotterföretag kan enligt
sistnämnda rekommendation dessutom inräknas kostnader för
utredningar och arvoden har direktexterna samband medettsom
förvärvet. Om aktierna eller andelarna förvärvats apport-genom en
emission skall de redovisas hos moderbolaget till det värde som
bestämts emissionskursen apportemissionen, dettaav även om
medför fiktivt lågt anskaffningsvärde eftersomett emissionskursen inte
sällan bestäms så, den väsentligt understigeratt de utgivna aktiernas
marknadsvärde.

I 16 § BFL finns värderingsregler för fordringar. Oavsett om
fordringen omsättnings-utgör eller anläggningstillgång skall den tas

till det belopp beräknas inflyta. Värdelösa fordringarupp får intesom
tillgång. Dessa bestämmelsertas bestämmelsernaupp som motsvarar

i 14 § värdering omsättningstillgångar enligt lägstaom värdetsav
princip, vidare nedan, och i 15 § nedskrivning anläggnings-se om av
tillgångar.

10.2.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv

Av artikel 35.2 framgår hur anskaffningsvärdet skall beräknas. Utöver
inköpspriset skall det inkludera övriga med förvärvet förenade utgifter.

Enligt artikel 35.3 utgörs anskaffningsvärdet för företageten av
tillverkad tillgång anskaffningsvärdet för råvaror och förnödenheterav

de övriga kostnadersamt direkt kan hänföras tillav produkten.som
Även skälig andel indirekta kostnader uppkommiten underav som
tillverkningsperioden får inräknas. Enligt bestämmelsen i artikel 35.4
får också på kapitalränta lånats för finansiera produktionenattsom av

anläggningstillgång aktiveras och inräknas i anskaffningsvärdeten i
den mån hänförligräntan är till produktionsperioden. Någon be-
gränsning till vissa anläggningstillgångartyper inte.görs Avav
formuleringen följer emellertid det endast kan frågaatt vara om
materiella och immateriella anläggningstillgångar, vilket också kan
sägas överensstämma med International Accounting Standards
Committee’s IASC rekommendation IAS 23, Borrowing Costs, vari

får aktiverasränta frågaatt när tillgångaräranges lång tidtarom som
färdigställa. Bestämmelsenatt i artikel 35.4 tvingandeär för med-

lemsstaterna på så dessa intesätt får förbjuda aktiveringatt räntorav
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artikelnuppfyllda. Avförutsättningarna årangivnaartikelnde iom
tillgångensingå imåsteaktiveradede räntornavidareframgår att

någonunderredovisasfårdärför intedeochanskaffningsvärde att
upplysningskallaktiveratsOmbalansräkningen. räntaipostannan

ilämnashärom not.

Omsättningstillgångar10.3

Gällande rätt10.3.1

värdetsenligt lägstavärderasomsättningstillgångarskallEnligt BFL
fårtillgångar intesådanaenligt 14 §innebär tasprincip. Detta att upp

verkligaoch detanskaffningsvärdetlägstadetvärdehögre äntill av
balansdagen.påvärdet

detförsäljningsvärdet, dvs.handi förstavärdeverkligtMed avses
löpandei denförsäljningnormalviderhållakanföretagetpris ensom

Verkligtförsäljningskostnad.beräknadföravdragefterverksamheten
i före-återanskaffningsvärdet,tillfå bestämmasvärde kan även

värde ärellerför inkurans,avdragmedfall annatkommande som
förhållanden,rörelsensredovisningssed,godmedförenligt om

detta.föranlederomständighetereller andrabeskaffenhettillgångens
värdetsföljer lägstavärdetill lägre änvarulagerOm avtas somupp

lagerreserv.redovisasskillnadenskallprincip som
egentillverka-föranskaffningsvärdetfår iBFLtillförarbetenaEnligt

förtilläggtillverkningskostnader,direktainräknasprodukterde
allmännaskälig andelochtillverkningskostnaderallmänna aven
indirektaandelför skäligtilläggfårVidareförvaltningskostnader. av

någon gradmedberäknasandel kanmån dennai denkostnader göras
tillförlitlighet.av

värdering för homogenakollektivtillåtsförarbetenEnligt samma
olikaenheter. Däremotframstår varu-ansessomsomvarugrupper

värdetnedgång ivärderingen. Eniihopförasinte böragrupper
värdetuppgång iinte kvittassåledesfårvaruslagavseende mot enett

varuslag.avseende annatett
Redovisningrekommendation RRRedovisningsrådetsI av

beräknasböranskaffningsvärdetför huranvisningarvarulager, ges
rekommen-nämndamed FAR:shuvudsaki överensstämmer ovansom

innebäranläggningstillgångar. Dettamateriellabeträffande3dation nr
förhaftharföretagetutgifterinräknas allaanskaffningsvärdeti somatt

dessabalansdagen. Ipåoch platstillståndtill dessbringaatt varan
påslag förskäligtdelskostnader,direktadels allautgifter inräknas ett

kostnader.indirekta
anskaffningsvärdet förskallrekommendationrådetsEnligt avvaror
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slag anskaffats vid skilda tillfällen bestämmas medsamma som
tillämpning FIFO-metoden, dvs. de ligger kvar i lagerav varor som
vid räkenskapsårets utgång sist anskaffade. Som alternativanses som
till fårdenna metod under vissa förutsättningar vägd genomsnittsbe-
räkning användas. skall iDet detta sammanhang enligtnoteras att
anvisningspunkten till kommunalskattelagen2 24 § 1928:370// KL

anskaffningsvärdeskall lagrets bestämmas enligt FIFO-metoden vid
taxeringen.

10.3.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv

artikel 39.2 framgår anskaffningsvärdet förAv omsättningstill-att
gångar huvudregel skall beräknas försättsom samma som
anläggningstillgångar förmed undantag medlemsstaterna inteatt
behöver tillåta aktivering räntor.av

Medlemsstaterna får enligt artikel 40.1 för vissa omsättningstill-
gångar, nämligen lager andra fungibla tillgångar,och tillåta att
anskaffningsvärdet beräknas på grundval vägda genomsnittspriser,av
FIFO, LIFO eller jämförbar metod. Samtliga dessa alternativannan

införts Frankrikehar alla medlemsstater och Irland inteutomav som
tillåter LIFO-metoden. Storbritannien har Accounting StandardsI
Board avrått från användningenASB LIFO. I IASC:s rekom-av

föreskrivsmendation IAS lnventories, FIFO eller vägda genom-
snittspriser huvudregel LIFO tillåts alternativ metod.som men som

Avskrivningar10.4 och nedskrivningar

I svensk skiljer mellan avskrivningar och nedskrivningar.rätt man
Med avskrivningar systematisk fördelning tillgångsavses en av en
anskaffningsvärde räkenskapsår omfattasde tillgångenssom av
beräknade ekonomiska livslängd. Nedskrivningar däremot i syftegörs

värdenedgångartäcka konstaterade på tillgångarna. fjärdeI EG:satt
bolagsdirektiv värdejtxsteringar omfattaranvänds begreppet vilket såväl
avskrivningar nedskrivningar. Det däremot något oklartärsom om

innefattar sådanabegreppet och nedskrivningar görsav- som av
skatteskäl, vidare avsnitt l0.8.5.se
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10.4.1 Gällande rätt

anläggningstillgångarAvskrivning av

Enligt § skall anläggningstillgång fortlöpande15 BFL minskar isom
värde ålder eller nyttjande bli föremål för årlig avskrivning.p.g.a.

fördelaSyftet med detta tillgångens anskaffningsvärde på deär att
perioder tillsammans den sammanlagda användningstidenutgörsom
för tillgången. kostnad avskrivningen uttryck förDen skall isom ger
möjligaste mån rörelsens faktiska kostnad för utnyttjamotsvara att
tillgången Avskrivningunder perioden. får underlåtas tillgångenom
redan tillräckligt avskriven varmed åsyftas de fall då företagetär
tidigare år gjort avskrivningar vad kan erforderligtstörre än som anses

livslängdmed hänsyn till ekonomisk och anledning saknas att attanta
felaktig.den tillämpade planen skulle Däremot inträffadutgörvara en

värdestegring inte godtagbart skäl underlåta avskrivningett att enav
tillgång livslängd.med begränsad

§ BFL framgår goodwill måste skrivas på högst tio årAv 17 att av
medan aktiverade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
liksom organisationskostnader huvudregel skall skrivassom av
högst fem år. längre avskrivningstid kan dock tillåtasEn det kanom

med god redovisningssed.överensstämmaanses
Enligt resultaträkningsschemat i BFL skall avskrivningar redovisas

under särskild rubrik. Avskrivningar och nedskrivningar skall fördelas
på motsvarande tillgångar i balansräkningen. Enligtsättsamma som

rekommendation Om årsredovisning i aktiebolag,FAR:s nr
redovisas under rubriken Avskrivningar antingen de bokförda
avskrivningarna eller avskrivningar enligt plan varvid skillnaden
mellan dessa och de bokförda avskrivningarna boksluts-tas upp som
disposition. rekommendation förordasI FAR:s 3 emellertid dennr

redovisningsmetoden.senare
Avskrivningarna skall påbörjas anläggningstillgången kan inär tas

bruk, dvs. normalt den helt färdigställd och kan i anspråknär är tas
för ändamål. Olika avskrivningsmetoder tänkbara såsomäravsett
konstant linjär, degressiv, produktionsberoendeprogressiv eller
avskrivning. Vid bestämmandet vilken skallmetod användasav som
bör beaktas tillgångens fysiska och ekonomiska livslängd samt
juridiska eller begränsningar iandra användningstiden. Olika avskriv-
ningstider kan användas för olika delar anläggningstillgångav en om
delarnas livslängder varierar.

Finansiella anläggningstillgångar har normalt inte begränsadsett en
ekonomisk livslängd. Tillgångarna förbrukas därmed inte och skall
således inte skrivas till bristandeFörlust följd åter-t.ex.av. av
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betalningsförmåga hos låntagare fördäremot relevant resultatbe-ären
sådant fall får nedskrivningsreglerna betydelse.räkningen. l

anläggningstillgångarNedskrivning av

föreskrivs anläggningstillgäng skall bli föremål för§ BFLI 15 att en
engångsavskrivning, nedskrivning, värdetextraordinär om

varaktigt har gått sikte de fall dåtillgången Lagrummet tarner.
oförutsedda värdeminskningar inträffar. Vidkraftiga och smärre

ofta tillräckligt korrigera avskriv-värdenedgångar kan det attvara
måsteVid kraftigare värdenedgångar däremot ned-ningsplanen.

ellerNedskrivning kan bli aktuellt vid nedläggningskrivning ske.
tillgång anläggning då tillgångsutrangering eller ävenmen enav en

försämrats.inte endast tillfälligt starktlönsamhet
bakgrund den aktuellaVärdenedgångens varaktighet bedöms mot av

livslängd. lönsamhetsförsäm-tillgångens återstående ekonomiska Om
återstående livslängden denringen väsentlig del den är atten avavser

varaktig.betrakta som
beträffande fordringar i 16 §Nedskrivningsskyldigheten BFL är

följer eftersom det saknas möjlighetvad 15 §änsträngare attsom av
hänvisning till värdenedgången kanunderlåta nedskrivningmed att

endast tillfällig.antas vara

bolagsdirektivEG:s fjärde10.4.2

anläggningstillgångarAvskrivning av

skall anläggningstillgångar har begränsadEnligt artikel 35.1 b som en
livslängd skrivas systematiskt livslängden. Vadekonomisk överav

artikelsystematiskt inte utvecklat. Avmed närmareärsom avses
avskrivningar måste företasframgår sådana31.1 oavsettatt omc cc

redovisar vinst eller förlust. Enligt kontaktkommittén,företaget se
tillgångenmåste avskrivningar vidare företasavsnitt 6.2.3, oavsett om
livslängdi värde. ändrad bedömning avseende tillgångensgått Enupp

behöva justeras.medför å andra sidan avskrivningsplanen kanatt
utgifter för forskning och utveckling och för goodwillaktiveradeFör

direktivet i artikel jfrd med artikelföreskriver 37 34.1 atta, av-
uppgå fem år.skrivningstiden huvudregel får till högst Försom

forsknings- och utvecklingskostnader får medlemsstaterna i undantags-
avskrivningstiden.fall tillåta avvikelse från den femåriga Med-

får tillåta avskrivningstiden för goodwilllemsstaterna vidare att
till ekonomisk livslängd. båda fallen skall skälen för denutsträcks I

avskrivningstiden ilängre not.anges
föreskriver vidare, hänvisning till artikelArtikel 37.1 dessgenom
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någon vinstutdelning huvudregel inte får innan34, ägaatt som rum
kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbetena skrivits helt,av

artikel begränsning gäller inte för34.1 Denna goodwill ellerse
övriga immateriella anläggningstillgångar. Från detta krav får
medlemsstaterna i undantagsfall föreskriva undantag.

resultaträkningen med funktionsindelning redovisas inte avskriv-I
särskild dessa ingår i de olika kostnads-ningar post utansom en

därförtotala avskrivningarna måste fördelas dessaDeposterna.
skall avskrivningar avseende materiella ochkostnadsposter. Däremot

anläggningstillgångar redovisas denimmateriella iseparat postsom
resultaträkningen.kostnadsindelade

anläggningstillgångarNedskrivning av

bolagsdirektivet två fall då nedskrivning anlägg-det fjärdeI anges av
företas. Enligt artikel 35.1 bb skallningstillgångar kan eller skall c

anläggningstillgångar, tillgången har begränsadoavsett om en
inte, skrivas till värde de harekonomisk livslängd eller det lägrener

kan förutses värdenedgången bestående.balansdagen det ärattom
vidare finansiella anläggningstillgångar fårartikel 35.1I attaa angesc

de balansdagen. Bådaskrivas till det lägre värde har typerna avner
förnedskrivningar skall redovisas i resultaträkningen och anges var

följer artikelantingen direkt i resultaträkningen eller i Detsig not. av
erforderliga nedskrivningar måste företas31.1 att oavsett omc cc

redovisar vinst eller förlust.företaget
direktivet nedskrivningarna skallbåda fallen föreskriverI att

skälen för dem bortfaller.återföras reverseras Dennaom reverse-
syftar till förhindra uppkomsten doldaringsplikt att av reserver.

förhållande föranleddeReverseringsplikten inträder bara detom som
nedskrivningen bortfaller och torde enligt kommitténs mening inte

uppfatta så nedskrivningen måste återföras. ställethela Iatt attvara
fall för nedskrivningbör bestämmelsen tolkas så i det skälenatt en

så tillgångens höjas till dethelt eller delvis bortfaller skall värde värde
förändringen detta värde lägreden kan åsättas efter även ärsom om

anläggningstillgångsdet ursprungliga anskaffningsvärdet. Omän en
värde någon anledning stiger får tillgången i stället skrivasav annan

enligt bestämmelserna i artikel 33, vidare avsnitt 10.5.2 nedan.upp se
medföra skrivsVidare får reverseringen aldrig värdet överatt upp

tillgångens anskaffningsvårde i detta fall uppskrivnings-ävenutan tar
reglerna över.

Nedskrivning enligt artikel bb framgått obligatorisk35.1 ärc som
bestämmelsen i artikel fakultativ.för företagen medan 35.1 ärc aa.

obligatorisk för på såSistnämnda artikel dock medlemsstaternaär sätt
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dessa inte får förbjuda nedskrivning finansiella anläggningstill-att av
gångar vid tillfälliga värdenedgångar. Nedskrivning enligt artikel

bb bör dock kunna underlåtas framstår35.1 beloppetc om som
oväsentligt. fleraOm värdenedgångar för sig framstårvar som
oväsentliga sammanlagt uppgår till väsentligt belopp bör dockettmen
nedskrivning krävas.

Vad beträffar nedskrivningsmöjligheten i artikel 35.1 gällerc aa
denna värdenedgången endast tillfällig. Bestämmelsenäven ärom
torde främst få betydelse för börsnoterade värdepapper härigenomsom

tillkan skrivas noterade köpkurs.senastner
resultaträkningen med funktionsindelning nedskrivningarskallI av

materiella och immateriella anläggningstillgångar fördelas respek-
tive funktion medan de i den kostnadsindelade resultaträkningen
redovisas under rubrik. Nedskrivningar finansiellaseparat av
anläggningstillgångar redovisas under rubrik resultaträk-oavsettegen
ningens indelningsgrund.

artikel 36 i det fjärde bolagsdirektivet medlemsstaternaI rätt attges
förvaltningsbolag frånundanta skyldigheten redovisa nedskriv-att

ningar värdepapper resultaträkningen och i stället låta dessaöver
vidta nedskrivningarna direkt kapital. sådant fallI skallmot eget

redovisas särskilt på passivsidan i balansräkningen.beloppen Endast
fåtal länder har infört denna artikel.ett

OmsättningstillgångarNedskrivning av

Omsättningstillgångar skall enligt artikel 39.1 b till föremål förgöras
värdejusteringar i syfte dem till det lägre marknadsvärdeatt ta upp

under särskilda förhållanden, till irågoteller, värde kanannat som
dem balansdagen. såledesåsättas Denna bestämmelse uttryckär ett

lägsta värdets princip.för
Medlemsstaterna får vidare enligt artikel 39.1 tillåta s.k. extra-c

värdejusteringarordinära sådana på grundval affärsmässigaom av
bedömningar nödvändiga för värderingen inte skall behövaär att
ändras inom framtid till följd prisändringar. Vadnäraen av som avses
med denna bestämmelse oklart.är

Om skälen för någon de angivna värdejusteringarna upphör fårav
inte den lägre värdesättningen behållas reversering, artikel 39.1

reversering kan aldrig medföra tillgången värderasEn överatt
anskaffningsvärdet.
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anläggningstillgångarUppskrivning10.5 av

Gällande rätt10.5.1

anlägg-uppskrivningsförbudgenerellthuvudregel gällerSom ett av
anläggningstillgångsåBFLi 15 §uttrycksningstillgångar. Detta att

till idendetvärde ärtill högre upptagenänfårinte somtas upp
uppfattningenpågrundasFörbudetbalansräkning.föregåendenärmast

vinstutdelningsbarskapaskall kunna attinteföretag genomett enatt
orealiserad värdeök-anläggningstillgångar. Envärdetskriva upp

med vinst.jämställaintesynpunktföretagsekonomiskfrån attning är
uppskrivningsförbudetfrånundantagföreskrivsstycketfjärde§I 15

värdebeståendeanläggningstillgång äger ettinnebärande att somen
till i närmastdenbeloppöverstigande det ärväsentligt upptagensom

värde,dettahögsttillfårbalansräkningföregående upptas om
värdetnedskrivningerforderliganvänds tilluppskrivningsbeloppet av

för sådanföreliggerskälsärskildaochanläggningstillgångarandrapå
utjämning.

skrivasintefår övertaxeringsvärdeåsättsegendomFast uppsom
inteuppskrivningfårfastigheterfleraföretagetOm ägervärde.detta

bokfördasammanlagdafastigheternasbeloppsåmed attgöras stortett
1975:104taxeringsvärde prop.sammanlagdaderasöverstigervärde

224s.
med kortanläggningstillgångarinnebärvärdebestående attKravet

livslängdenåterståendeskrivas Denkanlivslängd inteåterstående upp.
väsentligskallvärdeuppgångenär. Förtiominstbör att ansesvara

bokförda meddetöverstigervärdeverkligatillgångenstorde krävas att
3.rekommendationFARzsomkring 20 procent. nr

uppskrivningbeträffandeiakttasbörförsiktighetSärskild av
kanandelaraktier ochsärskiltanläggningstillgångar,finansiella som
kanvärdepapperBörsnoteradeår.år tillfråni värdekraftigtvariera

köpkurs.tillskrivasvidareinte senastedärför utan upp
under allanedskrivningennedskrivningerforderligMed attmenas

kvittaskandenoberoendeföretas motmåsteomständigheter enomav
föranvändassåledes intefårUppskrivningsbeloppet attuppskrivning.

avskrivningar.normalaframtidanedbringa
endastutjämningsrättenmarkerassärskilda skälkravet attGenom

förändringar ikraftigaoförutsedda,undantagsvis vidförekommafår
förändringarOm dessavärde.användning ochanläggningstillgångsen

fåtorde dettaförvärveteftertidrelativt Loninträffar inom en
årsresultatet.belastaskallaffär"dålig"enbetraktas somsom

samband medinedskrivning görssådanUppskrivning och som
kostnad iintäkt ochinteallmänhetiredovisasuppskrivningen som
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resultaträkningen. Det uppskrivna beloppet måste skrivas underav
tillgångens återstående livslängd.

Uppskrivningsbeloppet får i aktiebolag användasäven till ökning av
aktiekapitalet eller tillsättas uppskrivningsfond endast fårav en som
användas till erforderlig nedskrivning tillgång, till ökningav annan av
aktiekapitalet eller till förlusttäckning. Av detta följer uppskriv-att
ningsfonden inte får delas till aktieägarna. Däremot finns det ingetut

hindrar aktiekapitalet, sedan det ökats med beloppatt fonden,som ur
enligt bestämmelsernasätts i 6 kap. aktiebolagslagen / 1975 1385/ner :

ABL och återbetalas till aktieägarna.
I 16 § andra stycket BFL ytterligare undantag från detettanges

generella uppskrivningsförbudet avseende anläggningstillgångar. Detta
undantag innebär fordran anläggningstillgångär fåratt tillsom tas upp
sitt beräknade värde den såsomäven osäker eller värdelösom
upptagits till lägre belopp eller utelämnats helt i föregående balans-
räkning.

10.5.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv

Enligt artikel 33.1 får medlemsstaterna tillåta eller fordrac att
materiella och finansiella anläggningstillgångar skrivs Härigenomupp.

undantag från huvudregelngörs värderingett anläggningstill-om av
gångar till anskaffningsvärdet. Dylika uppskrivningar tillåtna iär
många EG:s medlemsländer. Det bara Tysklandär harav ettsom
uttryckligt förbud uppskrivning.mot

Om anläggningstillgångar skrivs skall uppgift härom lämnas iupp
med angivande vilka i resultaträkningennot och balans-posterav

räkningen berörs.som
Enligt artikel 33.3 skall och nedskrivningar beräknas utifrån detav-

uppskrivna värdet. Medlemsstaterna får tillåta eller kräva endastatt
den del eller nedskrivning uppkommerav en av- som genom en
tillämpning huvudregeln värdering till anskaffningsvärdetav om
redovisas vid aktuell i resultaträkningen och mellanskillnadenpost att
mellan sådan värdering och den faktiska eller nedskrivningenen av-

företas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet, redovisassom
särskilt i resultaträkningen. Artikeln såledesöppnar möjlighet atten
dela eller nedskrivningsbeloppet på två beståndsdelar. Bådaupp av-
skall dock redovisas i resultaträkningen och den del ellerav av-
nedskrivningen belöper på det uppskrivna beloppet får inte,som t.ex.
i stället för belasta resultatet, dras från den i det följandeatt beskrivna
uppskrivningsfonden.

Immateriella anläggningstillgångar och fordringar kan normalt inte
bli föremål för uppskrivning, jfr dock Bokföringsnämndens uttalande
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90: 12, UppskrivningU övrigt får såvälI finansiellatomträttav m.m.
materiella anläggningstillgångar skrivas Direktivet tillåtersom upp.

aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretagäven redovisasatt
enligt kapitalandelsmetoden vilket kan resultera i uppskrivningen av
sådana tillgångar, avsnitt 8.8se ovan.

Uppskrivningsfond

Enligt artikel 33.2 skall uppskrivningsbeloppet tillsättasa av en
uppskrivningsfond. Upplysningar skall lämnas hur uppskrivnings-om
beloppet behandlas skattemässigt. Enligt artikeln skall vidare de
företag uppskrivningar i redovisagör uppskrivnings-öppetnotsom
fondens storlek och förändring.

Syftet med avsättningen förhindra beloppet delasär att att ut
eftersom värdeökningen inte realiserad vinst. Artikelutgör 33.2en

uttryckligen två fall då fonden får eller skall upplösas. Enligtanger
artikel 33.2 b får belopp fonden överföras till kapital, varmedegetur
torde aktiekapitalet, och enligt artikel 33.2 skall fondenavses c
upplösas eller minskas den inte längre behövs för den användaattom
värderingsmetoden skall kunna tillämpas och dess syfte uppnås
reversering. den danska årsredovisningslagenI uttrycks sistnämnda
krav förutsättningarna för uppskrivningen inte längre före-attsom
ligger. Utöver dessa två fall får medlemsstaterna besluta regler förom
fondens användning. Det dock uttryckligen föreskrivetär medelatt
från fonden inte får intäktsföras i resultaträkningen inte beloppenom
tidigare varit kostnadsförda i resultaträkningen eller motsvarar
realiserade intäkter. Denna restriktion för svensk del betydelseär av
eftersom det normala uppskrivningen initialtär inteatt passerar
resultaträkningen. Om återföring uppskrivningsfonden överen av
resultaträkningen kommer i fråga skall beloppet återföringenav
särredovisas.

Den danska års redovisningslagen föreskriver uppskrivningsfondenatt
skall upplösas, förutom i de i artikel 33.2 nämnda fallen, när
tillgången eller Utöver dessa fall det enligtärutrangeras avyttras. tre
dansk inte tillåtet disponera fonden.rätt Således kan fondenöveratt
inte användas för nedskrivning sådan direkt följeränannan som av
reverseringsplikten.
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Värdering omsättningstillgångar10.6 överav

anskaffningsvärde

10.6.1 Gällande rätt

omsättningstillgång får enligt 14 § fjärde stycket BFL värderas tillEn
överstigande anskaffningsvärdet särskilda omständigheterbelopp om

redovisningssed.föreligger och det kan tillåtet enligt god Dennaanses
fått för redovisningen pågåendebestämmelse har främst betydelse av

för värderingen fordringar och skulder i utländskarbeten och av
valuta.

fjärde bolagsdirektivEG:s10.6.2

omsättningstillgångarDirektivet tillåter inte uppskrivning överav
anskaffningsvärdet, med undantag för värdering till återanskaff-att

får tillåtas för varulager. Om sådan värdering resulterarningsvärdet en
uppskrivning värde måste emellertid uppskrivningsbe-i lagretsaven

uppskrivningsfond. Motsvarigheten till §loppet till 14sättas av en
inte i direktivet. undantag frånfjärde stycket BFL finns således De

som motiverade godlägsta värdets princip enligt BFL kan vara av
måste direktivets motiveras medredovisningssed i stället med synsätt

rättvisande bild.kravet

Marknadsvärdering värdepapper10.6.3 ärav som
omsåttningstillgångar

Gällande rätt

omsättningstillgångarvärdepapper gäller enligt BFLFör ärsom
omsättningstillgångar i övrigt, dvs.värderingsregler församma som

princip. Marknadsvärderingde skall värderas enligt lägsta värdetsatt
tillgången skrivstillåts således inte sådan innebär överatt uppom en

anskaffningsvärdet. Något krav skillnaden mellan det bokfördaatt
redovisas föreskrivs inte i lagen.värdet och marknadsvärdet skall

Specifikation aktierEnligt Bokföringsnämndens uttalande U 88:5, av
emellertid för aktier börsnoterade börsvärdetoch andelar, bör ärsom

på balansdagen anges.

fjärdeEG:s bolagsdirektiv

enligtEnligt artikel 39 skall omsättningstillgångar värderas lägsta
föreskrivs i artikel 31.1 endast påvärdets princip. Vidare attc aa
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balansdagen konstaterade intäkter får redovisas i resultaträkningen.
I bankredovisningsdirektivet föreskrivs medlemsstaterna får tillåtaatt

eller fordra överlåtbara värdepapper omsättningstill-att utgörsom
gångar värderas till marknadsvärde detta överstigeräven om an-

Ävenskaffningsvärdet. försäkringsredovisningsdirektivet innehåller
bestämmelser möjliggör sådan värdering vissa placerings-som en av
tillgångar. Se vidare Del II.

International Accounting Standards Committee

Enligt IASC:s förslag till redovisning finansiella instrumentav
Revised 48, tidigareE E 40 skall bl.a. värdepapper inte utgörsom
anläggningstillgångar eller innehas i hedging-syfte initialt värderas till
anskaffningsvärdet. efterföljandeI balansräkningar skall de värderas
till verkligt värde "fair value" varmed det värde åsätts iavses som

transaktion armlängds avstånd mellan två oberoende Fören parter.
värdepapper aktiv marknad och föromsätts vilka det finnssom en

officiell prisnotering denna notering normaltär det bästa måttet påen
det verkliga värdet. Alla värdeförändringar skall redovisas i resultat-
räkningen. Enligt det ligger bakomsynsätt rekommendationensom
realiseras vinsten kursen stiger och inte instrumentetnär säljs.när

Danmark

Enligt § 34 stk. 2 i den danska årsredovisningslagen får värdepapper
omsättningstillgångarär och föremål för offentligär noteringsom som

värderas till den balansdagen noterade köpkursen. Be-senast
stämmelsen grundar sig såvitt kommittén kunnat artikel 33utröna
i det fjärde bolagsdirektivet enligt den danska versionen medgersom

tillgångaruppskrivning bl.a. finansiella Den danska versionenav
begränsar således inte uppskrivningsmöjligheten till finansiella

3Enligt Fédération des Experts Comptables Européens FEE grundar sig den
danska lagens bestämmelse marknadsvärdering artikel 39.1 enligtom c
vilken medlemsstaterna får tillåta extraordinära värdejusteringar påsom
grundval skäliga affärsmässiga bedömningar nödvändiga förärav att
värderingen omsättningstill gångarna inte skall behöva ändras inom näraav en
framtid till följd prisändringar 1992 FEE analysis of European accountingav

disclosureand practices, 136. Av artikel 39.1 d följer emellertids. att
sådana värdejusteringar inte kan resultera i uppskrivning tillgångenen av
eftersom det där talas nedsättningen till det lägre värdet enligt bl.a.attom
artikel 39.1 i vissa fall skall Begreppet värdejusteringar ic reverseras.
direktivet överhuvudtaget inte omfatta uppskrivningar endastsynes utan av-
och nedskrivningar, jfr artiklarna 19 och 33.3.
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engelskaoch denfallet i den svenskavilketanläggningstillgångar är
förut-uppskrivningsregel ochVärderingsregelnversionen. är enen

binds iuppskrivningsbeloppettillämpningför dess ärsättning att
uppskrivningsfond i enlighet medavsättning tillföretaget engenom

30 stk. 2-5.i lagens §bestämmelserna

Storbritannien

omsättningstill-huvudregelskall1985Companies ActEnligt som
nettoförsälj-anskaffningsvärdet ochtill det lägstavärderasgångar av

investeringartillåtsalternativ ärningsvärdet. Som att om-som
c0st". Omtill nukostnad "currentvärderassättningstillgångar en

värde skalluppskrivning tillgångensiresulterarvärderingsådan aven
uppskrivningsfond.tilluppskrivningsbeloppet sättas enav
rekommendation bl.a.tillförslag rörutgivetASBEnligt ett somav

omsättnings-marknadsnoterade värdepapper ärredovisningen somav
för vilkai värdepapperinvesteringarkortfristigaskalltillgångar E 55
för vilkatillgänglig ochochmarknadaktivfinns är öppendet somen
till dettaoffentligt,marknadsvärdefinnsdet tasnoterasett uppsom

skall redovisasmarknadsvärdetökningmarknadsvärde. En som enav
resultaträkningen.iintäkt

tillämpligheten mark-har begränsattill ASBAnledningen att av
till vissavärdeökningarintäktsföringochnadsvärdering typer avav

i likvidakanomedelbartsådana omsättasnämligentillgångar, som
varje vinst i formrekommendationsförslagetenligtmedel, attär av en

rimlig gradmedmarknadsvärdet måste mätaökning att avav
tillförlitlighetmätningensdetreflekterar synsättet ärsäkerhet. Detta att

bestämmandetrealisationsprincipen ochgrund förtillligger avsom
tillgångenfaktiskt utbytevinsterrealiserade än motett avsnarare

sidan inte finnsdet å andratillgångar. Omandraellerkontanter en
i fråga strider detmarknad för tillgångentillgängligochaktiv, öppen

värdestegring.intäktsföraförsiktighetsprincipenenligt ASB attmot en
eventuellaintäktsföringmarknadsvärdering ochEnligt förslaget är av

skallredovisningennödvändigt förfalli dettavärdestegringar att ge
ställning och resultat. Detekonomiskabild företagetsrättvisande aven

denför sig det tveksamti ochASBförslagetframgår att omanserav
med lagensöverensstämmelsestår iredovisningenrekommenderade

eventuellanämligenkrävsEnligt dessavärderingsregler. att upp-
till nukostnadtillgång värderas sättsföranleddaskrivningar att enav

till detdärför hänvisaåterståruppskrivningsfond. Dettill attenav
rättvisande bildskallredovisningenövegripande kravet att enge

skall kunna användas.metodenrekommenderadeför denatt
antalbegränsatpraktiken endastdet itill ärMed hänsyn ettatt
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företag har väsentliga innehav snabbt säljbara värdepapper,som :av
klassificerade omsättningstillgångar, ASB enligt förslagetsom anser
till rekommendation det kan gällande förhållandenagöras föratt att
dessa företag tillräckligt speciella förär från lagens regleratt avsteg
skall motiverat med hänvisning till kravet rättvisande bild.anses
Däremot det tveksamt företag innehav inte bedömsanses mer om vars

väsentliga kan åberopa redovisningsmetoden förut-ärattsom en
sättning för kravet rättvisande bild skall uppfyllt.att vara

10.6.4 Pågående arbete

Gällande rätt

Värdering anskaffningsvärdetöver enligt 14 § fjärde stycket BFL är
uttryckssätt för förtida vinstavräkning. förarbetenaI tillett annat en

lagen företag tillverkarnämns fåtal objekt, vilkasatt ett storasom
tillverkning kräver längre tid, vid värderingen bör kunna taen upp en
efter försiktig bedömning beräknad andel påräknelig vinst, dockav
aldrig vad objektetsän färdigställandegrad.motmer som svarar

EG:s fjärde bolagsdirektiv

Redovisningen pågående arbete behandlas inte i direktivet ochav som
tidigare saknar direktivetnämnts motsvarighet till 14 § fjärde stycket
BFL.

kan ifrågasättasDet successiv vinstavräkning förenlig medäro1n
bestämmelsen i artikel 31.1 endast realiserade vinster fårattc aa
resultatredovisas. Denna metod tillämpas emellertid i majoriteten av
EG:s medlemsländer. Frågan har diskuterats inom kontaktkommittén

uttalat successiv vinstavräkning kan tillåtas under förutsättningattsom
den totala kontraktssumman känd, detär möjligtatt beräknaäratt att
fárdigställdaden delen arbetet på tillförlitligt och arbetetsättett attav

enligt kontraktet har fortskridit tillräckligt. Förluster måste redovisas
så de upptäcks. Om dessa villkor uppfyllda kontakt-snart är anser
kommittén direktivets krav på försiktighet har uppfyllts ochatt att
intäkten dessutom såmed hög grad sannolikhet kan säker-av anses
ställd den betrakta realiserad.är Oavsett vilkenatt metodatt som som

skall lämplig informationanvänts lämnas i enlighet med artikel 43.1.
dvs. tillämpade värderingsprinciper måste anges.

International Accounting Standards Committee

behandlarIASC redovisning pågående arbeten i sin rekommenda-av
tion IAS 11, Accounting for Construction Contracts. Rekommendatio-
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gäller entreprenader inom skilda områden såsom uppförande ellernen
tillverkning broar, dammanläggningar, fartyg, byggnader ochav
maskinanläggningar. Enligt rekommendationen skall vinstavräkning
alltid ske successivt för pågående arbeten resultatetdär kontraktettav
kan beräknas på tillförlitligt Om detta kriterium intesätt. ärett
uppfyllt skall arbetet intäktsredovisas till beloppett motsvararsom
nedlagda kostnader. Någon vinst således inte i detta fallanses vara
realiserad. förKraven successiv vinstavräkning skall tillämpasatt

så högt ställda varför rekommendationen kanär uttryck försägas ge
matchningsprincipen med starka inslag försiktighet. Dessa kravav
gäller successiv vinstavräkning pågående tjänsteuppdragäven enligtav
IAS 18, Revenue.

10.7 Tilläggsupplysningar

10.7.1 Gällande rätt

I 20 § första stycket l BFL grunderna för värderingattanges av
tillgångar skulderoch sådana ändringar i dessa grundersamt som

påverkat resultatet skall Eftersom lagens värderings-avsevärt anges.
regler lämnar förhållandevis frihet för värdering olika slagsstoren av
tillgångar måste anteckning de huvudprincipergöras använtsom som
vid värderingen olika huvudslag tillgångar för balans-attav av
räkningen skall tillfredsställande upplysning företagetsge en om
ställning och förändring i denna. föreskrivnaDen upplysningsskyldig-
heten torde främja den bokföringsskyldige använderäven att genom-
tänkta och konsekventa värderingsprinciper.

Samtliga aktiebolag och företag omfattas lagenstörre som av
ÅRLårsredovisning1980:1103 i vissa företag skall lämnaom m.m

kompletterande upplysningar materiella anläggningstillgångarsom
anskaffningsvärde, såvitt fast egendom inte maskinärutom avser som
eller byggnad, det sammanlagda beloppet de intill balansdagensamt av
företagna nedskrivningarna,och kap. 8 förstall § stycket 6 ABLav-

ÅRL.och 2 kap. 7 § första stycket Har sådana tillgångar1 skrivits
skall oavskrivet uppskrivningsbelopp förhållandeDenna iupp anges.

till BFL utökade upplysningsskyldighet motiveras med läsarenatt av
årsredovisningen skall få bättre uppfattning storlekenen om av
befintliga dolda och, framför allt, bättre grundval förreserver en
bedömningen företagets avskrivningar vad enbart det bokfördaänav
värdet anläggningstillgångarna kan Bestämmelserna har inteav ge.
tagits in i eftersomBFL de alltför komplicerade för görasansetts att
tillämpliga alla bokföringsslçyldiga.

i föregåendeDe stycke nämnda företagen skall vidare för fastigheter
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anläggningstillgångar taxeringsvärden fördelningmedär angesom
motsvarande i balansräkningen, kap. 8 § första stycketll 7poster

ÅRL.och kap. § första stycket 2 Om det vid fastighetstaxe-ABL 2 7
byggnadsvärdet innefattar värden maskiner, s.k.ringen åsatta

del möjligt avskiljas vid angivandetindustritillbehör, bör denna om av
taxeringsvärdet för byggnaden eftersom denna del i stället skall
redovisas under Maskiner och inventarier.postannan

första stycket föreskrivs upplysning skall lämnas20 § 2 BFLI att
avskrivning olika anläggningstill-grunderna för av grupper avom

betydelsefulla ändringar i dessa grunder.gångar med angivande av
så såvälbör enligt rekommendation 3 tolkasFAR:sLagtexten attnr

avskrivningsmetod tillämpade livslängder skalltillämpad som anges.
upplysning för avskrivningar olikakrav på grundernaLagens om av

bokförda avskrivningarnatillgångar har endast avseende på de och
upplysning något slags norrnalavskriv-innefattar inte krav om

rekommendation bör emellertid i deningar. Enligt FAR:s nyssnämnda
fastställda planen dessafall avskrivningar verkställs denutöver

bokslutsdisposition inte rörelsekostnad.redovisas och Isom som en
således bokföringsmässiga avskrivningarnaresultaträkningen bör de

Avskrivningar delsuppdelas dels rörelsekostnad enligt plan enen
bokförd avskrivning ochbokslutsdisposition Skillnad mellan av-

får enligtenligt sådan redovisning FARskrivning plan. En anses
fallredovisningssed och därmed obligatorisk för igodutgöra vart

eftersom tillämpningen avskrivningar enligt plan idagföretagstörre av
utbredd bland dessa företag.allmäntär

länmasEnligt första stycket 3 skall upplysning20 § BFL om
uppskrivning verkställts för året med angivandeeventuell som av

uppskrivningsbeloppet och dess användning.

fjärde bolagsdirektiv10.7.2 EG:s

och användaEnligt artikel 43.1.1 skall tillämpade värderingsmetoder
för och nedskrivningai i Vidareberäkningsmetoder not.angesav-

för eller ursprungligen redovisade iskall ärposter som som var
tillutländsk enligt vilka grunder beloppen har omräknatsvaluta anges

inhemsk valuta.
Vidare gäller enligt artikel upplysning måste lämnas43. 10 att om

i utsträckning beräkningen årsresultatet påverkatsvilken harav av
skattemässiga överväganden. sådan värdering har väsentligOm en

framtida skall Artikelinverkan på den beskattningen detta ll-anges.
tillåtas upplysningar.bolag får enligt artikel 44.1 utelämna dessaatt

artikel föreskrivs förändringar i anläggningstillgångarnasI 15.3 atta



Värdering tillgångar224 SOU 1994:17av

redovisasolika skall i balansräkningen eller i Medposter noter.
utgångspunkt i anskaffningsvärdet skall för varje redovisas delspost
årets tillkommande och avgående överföringar, delsposter samt
ackumulerade och nedskrivningar korrigeringar gjorda undersamtav-
räkenskapsåret tidigare års och nedskrivningar. Samtligaav av- av-

nedskrivningaroch skall redovisas antingen i balansräkningen som
avdrag från respektive tillgång eller i Specifikationskravennot. avser

anläggningstillgångarsamtliga inklusive Förskott till leveran-posten
flertal kraven naturliga skäl betydelsesaknartörer även ettom av av

sistnämnda tillgångar.för
året anskaffadeMed tillkommande under tillgångarposter avses som

förvärvats utifrån tillverkats företaget.antingen eller Härundersom av
förbättringsutgifter aktiverats. Avgåendeävenupptas postersom

omfattar sådana tillgångar företaget under året gjort sig medsom av
försäljning utrangering.ellert.ex.genom

Överföringar omklassificeringar tillgångar från anläggnings-avser av
tillgångar till omsättningstillgångar och vice eller mellan olikaversa

anläggningstillgångar. överföring skall ske frånEn t.ex.grupper av
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar ochposterna

Pågående nyanläggningar i samband med tillgång i bruk elleratt tasen
med färdigställandet tillgång under uppförande vidav en som var
räkenskapsårets ingång.

Medlemsstaterna får enligt artikel tillåta artikel 11-bolag44.2 att
frånundantas skyldigheten i lämna upplysningaratt noterna som avses

i artikel 15.3 kan undantag inte för uppgifter enligtDäremot görasa.
artikel 43.1.l.

Skattemässigt motiverade s.k. extraordinära värdejusteringar skall
enligt artiklarna redovisas35.1 d och 39.1 i Dessa bestämmel-not.e

saknar uttrycklig motsvarighet i svensk redovisnings-svensk Irätt.ser
praxis behandlas de differenser uppkommer mellan den redovis-som
ningsmässiga och den skattemässiga värderingen tillgångarav som
bokslutsdispositioner och obeskattade Kontaktkommittén harreserver.
understrukit det bara i de fall då skattereglerna villkoradeär äratt av

värderingen också gjord i redovisningen det kanäratt accepterassom
värderingen skattepåverkad. Bestämmelsen i artikel 35.1 där äratt

således tillämplig då de skattemässiga avskrivningsreglerna fört.ex.
maskiner och inventarier förutsätter avskrivningsbeloppatt samma

årsbokslutetredovisas i och bör förmodligen tolkas så sätt att om
den nationella lagstiftningen inte tillåter redovisning boksluts-av
dispositioner och obeskattade skall den skattemässigareserver
avskrivningen i stället redovisas i not.

Om värdering enligt artikel avsnitt40. 10.3.2en se ovan,
väsentligt avviker från värde baserat det kända marknads-ett senast
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värdet skall skillnadsbeloppet för varje slag tillgångar redovisas iav
artikel 40.2.not,

Företag tillämpar regeln i artikel 33.1 viss värdering ellersom om
uppskrivning i fråga andra tillgångarär, varulager, skyldigaänom att
för varje i balansräkningen lämna upplysningarpost skillnadernaom
mellan traditionell värdering enligt artikel 32 och den användaen
metoden. Dessa upplysningar skall lämnas i balansräkningen eller i
not.

10.8 Kommitténs överväganden

lO.8.1 Inledning

Med undantag för kraven på reversering direktivetsöverensstämmer
värderingregler och krav på tilläggsupplysningar i allt väsentligt med
gällande svensk den kommerrätt, till uttryck i 14 och 15 §§som
BFL, i notupplysningsreglerna i 20 § BFL, 11 kap. 8samt § första

ÅRL.stycket 6 ABL och 2 kap. 7 § första stycket 1
Bestämmelserna i artiklarna 35.2-35 angående anskaffningsvärdets

beräkning saknar dock uttryckliga motsvarigheter i svensk lagstiftning.
Innebörden bestämmelserna emellertid förenligär med svenskav
redovisningspraxis och svenska rekommendationer. Trots detta
påkallar artiklarna 35 och 39 ändring de svenska reglerna, främstav
därför de så detaljerade föreskrifter. Detta gälleratt särskiltger
bestämmelserna avseende anskaffningsvärdets beräkning. Ett införande

dessa regler torde nödvändigt redan det skälet deav ärvara attav
tvingande. Dessutom de principiellt viktigaär de präglasattp. g.a. av
försiktighet. Genom lagfästa dem hindras inte utvecklingenatt av
praxis varje från dessa grundläggande principer måsteavstegmen vara
väl genomtänkt och motiverat kravet på rättvisande bild.av

Vidare har bestämmelsen uppskrivning anläggningstillgångarom av
i artikel 33.1 med vissa skillnader vad gäller användningenc, av
uppskrivningsbeloppet, sin motsvarighet i BFL. Däremot saknar
direktivet motsvarighet till 14 § fjärde stycket BFL värderingom av
omsättningstillgångar anskaffningsvärdet.över

lO.8.2 Anläggningstillgångar

I BFL föreskrivs anläggningstillgångar får tillatt högsttas upp
anskaffningsvärdet. BFL således takvärde vilketöverettanger
tillgångarna inte får Regeln i sig inget hinderutgörtas upp. mot att
skriva tillgångar så länge intede värderas anskaffnings-överupp
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värdet. På grund härav föreskrivs i 15 § första stycket tredje meningen
anläggningstillgångar, med vissa undantag, inte får tillatt tas upp

högre värde det de tagits till iän föregåendenärmastsom upp
balansräkning.

Eftersom direktivet föreskriver anläggningstillgångar skallatt tas upp
till anskaffningsvärdet, efter avdrag för erforderliga och ned-av-
skrivningar, jfr avsnitt l0.8.5, uppkommer inte den teoretiska
möjlighet till och nedskrivning inom för tillgångensupp- ramen
anskaffningsvärde i och för sig följer BFLzs huvudregel.som av

10.8.3 Omsättningstillgångar

Beträffande omsättningstillgängar föreskriver direktivet dessa skallatt
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkliga värdet.av
Någon möjlighet undervärdera sådana tillgångar föreligger därmedatt
inte. Inte heller den generella möjlighet sådantill undervärdering som
föreligger enligt kan således behållas.BFL

Enligt 14 § tredje stycket skallBFL skillnaden mellan det bokförda
värdet och det värde lagret högst får till redovisastassom upp som
lagerreserv. Tillskapandet lagerreserver i huvudsak skattemässigtärav
betingat. Tidigare medgav nämligen KL möjligheter tillgenerösa

föravdrag avsättning till sådana Genom 1990 års skattere-reserver.
form har till skattemässigt avdrag för avsättning tillrätten lagerreserv
i princip avskaffats.

fårLagret huvudregel inte till lägre värde äntasnumera som upp
det lägsta anskaffningsvärdet och det verkliga värdet beräknadeav
enligt BFL:s regler, anvisningspunkten till2 24 § KL. Härutöver finns

alternativregel innebärande schablonberäkning lagretsen en av
Ävenverkliga värde till 97 det anskaffningsvärdet.samladeprocent av

alternativregeln tillämpas skall enligt Bokföringsnänmdensom
uttalande 92:1, RedovisningU varulager vid tillämpning denav av
s.k. 97-procentsregeln, lagrets värde, beräknat enligt lägsta värdets
princip och med indivduell inkuransbedömning, påtasen upp
tillgångssidan ibalansräkningen. På passivsidan skall skillnaden mellan
detta värde och det skattemässigt godtagna värdet redovisas som
lagerreserv. Enligt uttalandet kan nettoredovisning lagretäven av
godtas under förutsättning avvikelsen från värdering enligtatt en
lägsta värdets princip inte i väsentlig grad påverkar bedömningen av
företagets resultat och ställning.

Med hänsyn till avdragsrätten har begränsats tillatt tre procent av
det samlade anskaffningsvärdet kommer några lagerreserver av

betydelsenämnvärd inte skapas i framtiden. Någon risk föratt att
redovisningen företagens resultat och ställning skulle fördunklasav
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förvanskas eventuella inte redovisas kan medeller öppetom reserver
härtill föreligga. bör därför tillräckligthänsyn inte Det attanses vara

upplysning i hur värderingen lagret har skett.lämnas Avnot om av
direktivets bestämmelser följer också tillämpade värderingsmetoderatt

liksom och nedskrivningar uteslutandeskall äranges av- som
direktivet huvudregelmotiverade skatteskäl. Trots att somav

omsättningstillgångar skall värderas till anskaffnings-föreskriver att
förutsätter det således undervärdering betingad skatteskälvärdet att av

värdering enligt regler tordeförekomma. En lagret KL:skan av
i strid med direktivet, eftersom innefattardärmed inte stå den en

bestämning verkliga värde, så länge uppgift häromalternativ lagretsav
lämnas i not.

anförda iSammanfattningsvis följer det bestämmelsen BFLatt omav
ÅRLochredovisning lagerreserv liksom bestämmelserna i ABLav

företag utelämna uppgift lagerreservensmedger vissa rätt att omsom
såvitt gäller de bolagoch förändring, bör upphävasstorlek som

kommitténs förslag.omfattas av
innehåller bestämmelsetilläggas KLskallDet ävenatt en som

får till lägredjur i jordbruk och renskötsel inteinnebär tasatt upp
produktionskostnaden.den genomsnittligabelopp 85än procent av

betydelse för företag utanförtorde endast ha begränsadBestämmelsen
tillämpningsområde varför denjordbruksbokföringslagens 1979: 141

redovisatsnågot ställningstagandeinte medför änannat som ovan.

Beräkning anskaffningsvärde10.8.4 av

anskaffningsvärdet enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv skallEftersom
för både omsättningstillgångar och anlägg-beräknas på sättsamma

för aktiveringmed undantag bestämmelsenningstillgångar, att on1 av
tvingande för medlemsstaterna såvitt gäller anlägg-endast ärräntor

kommittén sammanföra reglerna förningstillgångar, har valt att
anskaffningsviirdet i enda bestämmelse.beräkningen enav

beteckning för det värde tillKommittén har vidare valt att som
anskaffnings-tillgång skall endast använda begreppetvilket tas uppen

tillgångar ochskilja mellan egentillverkadevärde och inte externt
tillgångar.förvärvade

med god redovisningssed underEftersom det överensstämmer att
aktivera vid produktionförutsättningarvissa räntor även av om-

föreslår koimnittén i artikel 39.2sättningstillgångar bestämmelsenatt
fullständigutnyttjas. Härigenom råder i detandra meningen närmaste

beräkning anskaffningsvärdetöverensstämmelse mellan reglerna för av
anläggningstillgångar.både omsättningstillgångar ochför
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Kommittén har föreslå det införs bestämmelseövervägt att att en
med FAR:s rekommendation 3 och Redovisningsrådetssom nr

rekommendation RR 2 förebild, uttryckligen medattsom anger
anskaffningsvärde utgifterna för bringa tillgången till dessattavses
tillstånd och plats balansdagen. sådan definitionEn överensstämmer

internationellamed rekommendationer på området se IASC:säven
rekommendationer lnventories,IAS och IAS 16, Property, plant
and equipment. Om denna metod väljs skulle lagstiftaren så sägaatt
utgå från det högsta belopp anskaffningsvärde kan bestämmasettsom
till. utgifter enligt lagstiftningDe nuvarande och praxis samtsom
enligt det fjärde bolagsdirektivet aktuellaoch uttryckligenär attsom

fåri lagen inräknas i anskaffningsvärdet, dvs. aktiverade räntor,ange
vissa indirekta kostnader utgifter för värdehöjande förbättringsamt
gäller endast anläggningstillgångar, i sådant fallskulle behandlas som
avdragsposter. I lagen skulle således i anskaffningsvärdetattanges
behöver inte utgifter inräknas.nämnda slag Denna metodnu av ger
emellertid intryck sådana utgifter huvudregel alltid skallattav som

ingå i tillgångs anskaffningsvärde vilket naturligtvis inte äranses en
fallet. Som exempel kan aktiverade endast bör kunnanämnas räntoratt
inräknas i anskaffningsvärdet för tillgång tillverkning sträckerett vars

längre tid.sig över en
alternativ till föregåendeEtt den i stycke beskrivna metoden är att

lagstiftaren i stället för utgå från det högsta beloppet, föreskriveratt
för beräkningen anskaffningsvärdetregler sin utgångspunkttarav som

i det lägsta belopp tillgångs anskaffningsvärde får bestämmassom en
till, inköpspris med tillägg för samtliga med förvärvet ellert.ex.
tillverkningen direkt iknutna kostnader. De nämnda styckeovan
angivna avdragsposterna skulle med detta behandlassynsätt som
tilläggsposter. Kommittén har valt i princip för sistnämndaatt stanna
lösning. Eftersom det enligt kommitténs mening framstår som
fullständigt självklart i anskaffningsvärdet i fall skall inräknasatt vart
inköpspriset och samtliga till förvärvet eller tillverkningen direkt
knutna kostnader har kommittén valt föreslå detta iledatt att
beräkningsmetoden inte uttryckligen införs lagtexten.i

Bestämmelsen i artikel 31.2 medger undantag från huvudregelnsom
tillgångarna skall värderas för torde enligt kommitténsatt post postom

mening stöd för tillåta portföljvärdering likartadeutgöra att av
tillgångar i vissa fall. Om företag innehar portfölj likartadeett en av
tillgångar, såsom noterade värdepapper, och dessa har anskaffats i
syfte utjämna risker inom portföljen, kan således nedgång iatt en
värde på tillgång kvittas uppgång i värdemoten en en annan
tillgång kategori jfr rekommendationFAR:s 12. Detav samma nr
skall dock framhållas direktivet förutsätter bestämmelsen iatt att
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måstesåledesundantagsfall och denitillämpasendastartikel 31.2 att
försiktighet.medanvändas stor

metod försärskildnågonföreskrivs inte i BFLframgårSom ovan
Redovisnings-Enligtberäknas.anskaffningsvärde skalllagretshur

beräkningenhuvudregeldockskallrekommendation RR 2rådets som
kangenomsnittsberäkningvägdFIFO-metodenske enligt ävenmen

medlemsstaternaöverlåterbolagsdirektivetfjärdetillåtas. attDet
LIFO ellergenomsnittspriser, FIFO,antingen vägdaföreskriva amian

jämförbar metod.
eftersomvinsterhögretenderar FIFOinflationtider medI att ge

dagensmatchassåldakostnader föroch lägretidigare motvaror
genomsnittspriser kanvägdatillämpaförsäljningspris. Att vara

identiskaelleridentiskabestår nästanvarulagretlämpligt när av
produkter i lagerkostnaden förden totalainnebärochprodukter att

måste sedangenomsnittliga prisDettaantalet produkter.meddivideras
i lagret. Dennagår inmed varje leveranssambandkorrigeras i somny

admini-fordrardenFIFO eftersommindreanvändsmetod än mer
från beräkningarväsentligtavvikerresultatet intemedanstrativt arbete

lagretsinflation eller därrelativt lågmedFIFO-metoden i tiderenligt
innebärslutligen,LIFOrelativt hög.ornsättningshastighet attär
resultaträk-såintäkterrådandematchaskostnaderrådande attmot

lagerhållningsvinster.frånningen rensas
lagregleringföreslå någoninte över-harKommittén övervägt att

fårberäkningsmetodervilkavilken ellerfråganhuvudtaget somomav
tillämpningenpraktiska närmareöverlåta på denanvändas attutan

förenligtheltdettadock ifrågasättaskanutveckla detta. Det voreom
begränsningnågoninnebäraskulledet intedirektivet eftersommed

deuttryckligendirektivetmetod ochvalgäller attvad angerav
genomsnittspriser ellervägdaFIFO, LIFO,tillåtasfårmetoder ärsom

därförståndpunktslutligaKommitténs ärmetod.jämförbar attannan
beräkningsmetoder i lagen.bestämmelseinförsföreslå detatt omen

dettillåtas förefallerbörmetodervilkagäller valetdetNär somav
LIFOinte tillåterredovisningssedgodkommittén utanenligt omsom

alternativ kanSomFIFO-metoden användas.skallhuvudregel ensom
godmetoddennagodtasgenomsnittsberäkningvägd ger enom

rekommenda-RedovisningsrådetsFIFO-metodentill seapproximation
börnämnda metodernadeför endasttalartion RR 2. Detta att nu

redovisningsutveck-inte låsaå andra sidanKommittén villtillåtas.
beräkningsmetod i lagen.förbjuda någonuttryckligenlingen attgenom

medföraundantagsfall skulleiLIFOtillämpningOm enaven
omständigheterna ärredovisning får detbetydligt bättre attantas

vägdaellerFIFOmedmetodsådana denna är attatt enanse som
jämförbar metod.genomsnittspriser
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10.8.5 Avskrivningar

Oavsett tillgångsslag bör enligt kommitténs mening huvudregeln vid
bestämmandet avskrivningstider tillgångens ekonomiskaav vara
livslängd. För immateriella anläggningstillgångar föreslås dock detatt
införs presumtionsregel enligt vilken den ekonomiska livslängdenen

högst fem år. Om den redovisningsskyldigeantas gällandegörvara att
livslängden överstiger fem år ankommer det denne tillfreds-att
ställande motivera detta och utförligt redogöra för skälen till denna
bedömning. Denna lösning torde enligt kommitténs uppfattning
uppfylla villkoret i artikel 37.1, gäller aktiverade utgifter försom
forsknings- och utvecklingsarbeten, medlemsstaterna endast iatt
undantagsfall får tillåta sådana tillgångar skrivs längre tidatt änav
fem år.

Kommittén har valt inte föreslå någon tidsgräns vidatt yttersta
vilken de immateriella anläggningstillgångarna skall heltvara
avskrivna. Kommittén medveten dettaär kan leda tillatt attom
företag kan känna sig frestade börja tillämpa oacceptabelt långaatt
avskrivningstider för goodwill, beträffande vilka det i dag enligtt.ex.

ÅBFL gäller maximal avskrivningstid tio år. andra sidan kanen
i lagen fastställd maximigräns med tiden komma uppfattasatten som

huvudregel för beräkningen avskrivningstider så det ärsnartav
aktuellt avvika från femårsregeln. Avsaknadenatt ytterstaav en
tidsgräns bör därför enligt kommitténs mening kunna medverka till att
de redovisningsskyldiga tillgångensöverväger ekono-noggrantmer
miska livslängd för det fall denna kan beräknas överstiga fem âr och
på så tjänasätt alltför långaspärr avskrivningstider. Detmotsom en
skall tilläggas kommitténs ställningstagande i denna frågaatt även
bygger på den bedömningen eventuella rekommendationer frånatt
norrngivande behandlar avskrivningstider för olikaorgan typersom av
immateriella anläggningstillgångar får genomslagskraft och följs av
företagen bristande följsamhet i detta hänseende kan föranledasamt att
lagstiftaren på avskrivningsreglernaöver för immateriellaatt nytt se
anläggningstillgångar.

Överavskrivningar

Av kravet i artikel 35.1 d på upplysning och nedskrivningarom av-
betingade skatteskäl framgår det fjärde bolagsdirektivet förut-attav

värderingen kansätter skatteregler. Bakgrundenatt till dennastyras av
artikel många medlemsländerär har Skatteregleratt innehållersom
särskilda skatteförmåner tillåta korta avskrivningstider. Såattgenom

fallet i allaär medlemsländer,nästan bl.a. Nederländerna ochutom
Storbritannien. fleraI dessa länd också värderingenär i bokslutetav :r
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behandlas vid beskattningen.kopplad eller villkorad hurtill postenav
hinder enligt direktivet utnyttja KL:s avskrivningsreglerNågot mot att

direktivetsåledes inte föreligga i och för sig. I användstorde
"värdejusteringar" benämning på ochbegreppet som gemensam av-

den funktionsindelade resultaträkningen redovisasnedskrivningar. I
under respektive funktion medan de i den kost-och nedskrivningarav-

redovisas särskildnadsindelade resultaträkningen post.som
skattemässigt betingadeframgår inte klart direktivetDet ävenomav

överavskrivningar omfattas begreppet "värdejusteringar". ochs.k. Iav
i artiklarna 35.1 d och 39.1 på tilläggs-för sig framgår kraven eav

och nedskrivningar uteslutandeupplysningar avseende ärsomav-
skatteskäl, direktivet inte hindrar bl.a.motiverade attattav av-

motiverade sådana skäl. dessa fallskrivningarna kan Iavvara
"extraordinära värdejuste-emellertid direktivet begreppetanvänder

med värdejusteringarVidare framgår artikel 19ringar". att avsesav
de slutligakonstaterade värdeförsämringar elleralla äroavsett om

enligt kommitténs mening för överavskrivningarnainte. talarDetta att
begreppet "värdejusteringar" och det dännedinte omfattas attav

avskrivningarna skall redovisas ide planmässigaendast är som
respektive funktion ellerresultaträkningarna under antingen som en

får redovisas på någotsärskild och överavskrivningarna annatattpost,
bokslutsdispositioner. denna tolkning talar detFör ävensätt, t.ex. som

artikel föreskriver anläggnings-förhållandet direktivet i 35.1att atta
enligt artiklarnaförbehåll för vad gäller 35.1 btillgångar, med som

till anskaffningsvärdet och de skatte-och 35.1 skall värderas attc
"extraordinära värdejusteringarna" behandlas i artikel 35.1mässiga

Utdelningsbegränsning10.8.6

mening saknas anledning införa utdelningsbe-Enligt kommitténs att
oavskrivna aktiveradegränsningar på den grunden bolag haratt ett

forsknings- och utvecklingsarbeten. Undantagsbestämmel-utgifter för
fjärde bolagsdirektivet bör därför i detta skedei artikel 37.1 i detsen

utnyttjas. emellertid finnas skäl åter-utredningsarbetet Det kan attav
uppdel-till frågan i samband med bestämmelsernakomma att om

fritt iaktiebolagens kapital i bundet ochningen över nästaeget sesav
arbetet.etapp av

Nedskrivningar10.8

måste uppfattas tvingande förBestämmelsen i artikel 35.1 c aa som
meningen dessa inte får förhindra ned-medlemsstaterna i den att
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skrivning vid endast tillfälliga värdenedgångar finansiella anlägg-
ningstillgångar. Eftersom direktivets huvudregel anläggningstill-är att
gångar skall till anskaffningsvärdet, till skillnad från BFLtas upp som
föreskriver sådana tillgångar får till högst anskaffnings-att tas upp
värdet, måste direktivets bestämmelse tolkas så tillfälligasätt att
värdenedgångar materiella och immateriella anläggningstillgångar
inte får föranleda nedskrivning medan förhållande gäller förmotsatt
finansiella anläggningstillgångar.

Med undantag för 16 i§ BFL svensk ingen åtskillnadgörs rätt
olikamellan slag anläggningstillgångar. Rätten enligt artikelav

35.1 nedskrivning finansiella anläggningstillgångar hargöraattc aa av
därför sin motsvarighet i både och15 16 §§ BFL. Skyldigheten att

nedskrivning anläggningstillgång varaktigt gåttgöra isom ner
värde, svarande i föreskrivna,den artikel 35.1 bb återfinns imot c
15 § tredje stycket och 16 § första stycket BFL.

Direktivets krav nedskrivning omsättningstillgångar innebär attav
sådana tillgångar alltid skall värderas till det lägsta anskaffnings-av
värdet och verkliga värdet, dvs. enligt lägsta värdets princip.

Principen alla nedskrivningar redovisas iskall resultaträkningenatt
grundläggande karaktär. måste därför finnasDet starka skäl förär av

medge undantag härifrån. Hittills utredningsarbetetunder har detatt
inte framkommit några sådana varförskäl kommittén har förstannat

föreslå undantagsregeln i artikel 36 inte införs.att att

Äterföring10.8.8 nedskrivningarav

påKravet reversering i artikel 35.1 dd i strid med gällandeärc
svensk såvitt fordringar, andra16 § stycket BFL.rätt, Detutom avser

nämligen enligt 15 § första stycket lag inte tillåtetär attsamma
återföra gjorda nedskrivningar inte förutsättningarde enligtom som
fjärde stycket gäller för uppskrivning tillgången uppfyllda.ärav

Direktivets bestämmelse reverseringsplikt emellertid tvingadeärom
för medlemsstaterna, och därmed för Sverige. Införandet i svensk rätt

sådan regel medför undanta gsregeln i 16 § andra stycket BFLattav en
reversering nedskrivning fordran blir huvudregel. Emellertidom av av

skall den nämnda bestämmelsen i BFL inte tvingandeärnoteras att
medan direktivets föreskrift för fallmotsvarande det.är

värdeDet anläggningstillgång får eller skall skrivas tillsom en ner
det verkliga värdet balansdagen varmed, såvitt finansiellaär avser

anläggningstillgångar, i första hand det pris tillgångenavses som
skulle betinga vid försäljning mellan två varandra oberoendeen av

tillgångarFör för vilka det existerar fungerande ochparter. öppenen
marknad således det verkliga värdet detsammaär marknads-som
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finansiellabeträffandenedskrivningsmöjlighetenfrivilligavärdet. Den
åtföljandeförutsättningar,vissamed, underanläggningstillgångar

marknadsvärde,till gångenssåledes detinnebärreverseringsplikt, äratt
användas så längefårbalansdagenverkligt värde,eller annat som

förmarknadsvärdetanskaffningsvärdet. Omöverstigerintevärdedetta
skrivasfår debalansdagenhar gåttbörsnoterade aktier nert.ex. ner

åter harbalansdagmarknadsvärdetvärde. Om nästadetta lägretill
anskaffningsvärdet,dock inteskrivas övervärdetstigit skall upp,

ochförändratsmarknadsvärdettill oavsettorsaken attoavsett
varaktighet.värdeförändringarnas

medverkliga värdetdetbestämsanläggningstillgångarövrigaFör
användning i företaget. Dettafunktion ochtillgångensiutgångspunkt

avkast-framtidatillgångensvärdeverkligtinnebär motsvarasatt av
sådantrekommendation 3. Ettjfr FAR:sför företagetningsvärde nr

falloch i demarknadsvärdetsammanfalla medavkastningsvärde kan
tillgången kanförandrahandsmarknadfungerandefinnsdet en

avkastnings-beräkningenledning förvissmarknadsvärdet avge en
värdelägreske till ännedskrivning intebörNormaltvärdet. ett

fårfinansiella sådanaanläggningstillgångarAndra änmarknadsvärdet.
värde-kortvariganedskrivning vid endastföremål förtillinte göras

varaktighetvissvärdenedgångenförutsätts ärdetnedgångar attutan av
Å sidan måsteandranedskrivning.föranledaskall kunnadenför att

intesåledestillgångar kandessaske. Förnedskrivningfallsådanti
tvåmellanmarknadsvärdet,ellerverkliga värdet,fluktuationer i det

reverseringhellerdärmed intenedskrivning ochföranledabalansdagar
konkretadendetdetförhålla sig ärsättettorde i ställetdet attutan

reverserings-fallit bort forhaskallnedskrivningentill attorsaken som
nedskrivningen iföljdkanskall inträda. Detta attplikt avvara en

företagsled-frånfelbedömningsig ha berottvisarefterhand en
förutsättningareller dedenockså berokansidaningens attmen

upphörtdelvis harellernedskrivningen helt attföranleddesom
nedskrivningensådantförändratsde har sättellerexistera attatt

befogad.längreinte är
värdetslägstaförenligt medi artikel 39.1 dreversering ärpåKravet

reverseringeneftertillgångenåsättsdet värdeeftersomprincip som
värdet.verkligaoch detanskaffningsvärdetdet lägstafortfarande är av

sällanomsättningstillgångarförreverseringspliktenEmellertid torde
undantagsfall finnsendast itillgångarsådanaeftersomaktualiseras

balansdagar.fleratvå ellerkvar över
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Uppskrivning anläggningstillgångar10.8.9 av

eller direktivetföreligger inte enligt sig svensk någonDet rättvare
varaktigt iskriva tillgångar ökat värde. Dettaskyldighet att upp som

grunden underlåtenhet företamöjligen kritiseras på denkan attatt en
dolda Emellertid uppställer såväluppskrivning resulterar i reserver.

tilläggsinformationfjärde bolagsdirektivet kravdetBFL som
förförhållanden väsentlig betydelse bedömaavseende är attsom av

första respektive förresultat och ställning, 20 § stycket,rörelsens att
rättvisande bild, artikel 2.4.ge en

företa uppskrivningar,företag således fritt välja aldrigEtt kan attatt
utnyttja uppskrivnings-vissa tillgångar ellerskriva atttyperupp av

Avgörande för vilken praxis tillämpasmöjligheterna maximalt. som
uppfylla övergripande kravet på redovisningenden måste detär attatt

rättvisande bild företagets ställning och resultat.skall avge en
måste konsekventa. EnstakauppskrivningarEventuella även vara
uppskrivningar snedvrider de enskildatillfälliga och principlösa

försämrar därmed redovis-inbördes värden ochtillgångsposternas
informationsvärde.ningens

uppskrivning har sin motsvarighet i § fjärdeArtikel 1533.1 c om
skillnaden direktivetsak föreligger dock den viktigastycket BFL. I att

i artikel 33.2 kräver uppskrivningsbeloppetbestämmelsen attagenom
huvudregeltill uppskrivningsfond medan svensk rättsätts somav en

för nedskrivning anläggningstill-kräver beloppet användsatt av annan
får beloppet tillgång. Såvitt gäller aktiebolag även sättas av en

till ökning aktiekapitalet enligtuppskrivningsfond eller användas llav
föreskrivs i artikel 33.2 uppskrivnings-Vidarekap. 4 § ABL. attc

minskas det överförda beloppet intefonden skall upplösas eller om
Såväl direktivet svensk tillåterlängre behövs reversering. rättsom

fonden för ökning aktiekapitalet. I svenskbelopp används rättatt ur av
uppskrivningsfonden antingen används till sådantillåts härutöver att

nedskrivning eller för förlusttäckning i vissa fall.angettssom ovan
inte kvittningsmöjlighet föreskrivs i §Frågan den 15är so1nom

artikel kräverfjärde stycket står i strid med 35.1BFL attc cc som
resultaträkningen och artikelalla nedskrivningar redovisas i 31 c aa

orealiserade vinster. Kvittningenförbjuder intäktsföringsom av
intäktsförs eftersom resultatet,uppskrivningeninnebär att om
hade funnits, skulle ha påverkatsmöjligheten till kvittning inte av

nedskrivningen och därmed blivit lägre.
uppskrivning,enligt danskTidigare gällde sätträtt att cn samma

lagstiftning, till erforderliggällande svensk fick användasenligtsom
zmläggningstillgångar.andra Dennanedskrivning värdetav

i genomförandet direktivetbestämmelse upphävdes samband med av
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eftersom den bl.a. ansågs strida direktivets krav på samtligamot att
nedskrivningar skall redovisas i resultaträkningen.

För handelsbolag gäller uppskrivningsbelopp endast får användasatt
för erforderlig nedskrivning tillgång eftersom det för sådanaav annan
bolag saknas regler kapital och därmed möjlighet bindaeget attom
uppskrivningsbeloppet i bolaget. Genom kvittningsmöjligheten har
lagstiftaren ändå åstadkommit slags bindning detta.ett av

Enligt kommitténs mening talar så starka skäl för dagensatt
möjlighet till direkt kvittning mellan uppskrivningar och nedskriv-
ningar kan stå i strid med direktivet bestämmelsen härom iattanses
15 § fjärde stycket börBFL upphävas.

Konsekvensen kommitténs ställningstagande blir handelsbolag,attav
det inte införs möjlighet för dessa bolag tilläven sättaattom en av

uppskrivningsfonder, mister skriva värdet på anlägg-rätten att upp
ningstillgångar. Eftersom det, i svensk saknasnämnts, rättsom ovan
bestämmelser bundet kapital i handelsbolag förefalleregetom
direktivet inte för tillåta sådana bolag skapautrymme att attge
uppskrivningsfonder.

det gäller fråganNär uppskrivningsfondens användning kan förstom
konstateras artikel 33.2 andra stycket med vissa restriktioneratt
överlåter medlemsstaterna besluta regler för detta. Artikelatt om
33 hindrar således inte uppskrivningfondens medel används föratt att
skriva tillgångar i enlighet med vad gäller enligt svensk rätt.ner som

skall dock påpekasDet direktivet kräver samtliga nedskriv-att att
ningar redovisas i resultaträkningen vilket innebär det beloppatt som

i anspråk fonden för täcka nedskrivning också måstetas attur en
redovisas i resultaträkningen. Någon dold kvittning kan således aldrig
tillåtas.

En ytterligare begränsning ligger i överföringar från fonden tillatt
resultaträkningen endast får ske i den mån de överförda beloppen har
varit kostnadsförda i resultaträkningen eller realiserademotsvarar
intäkter. Eftersom belopp i anspråk fonden förett tassom ur en
nedskrivning inte realiserad intäkt följer det anfördamotsvarar en av

direktivet, förutsättning för sådan användningatt attsom en av
fondens medel skall tillåten, kräver den ursprungligaattvara upp-
skrivningen redovisats intäkt i resultaträkningen och denattsom en
samtidiga avsättningen till uppskrivningsfonden redovisats som en
kostnad. dessa förutsättningarOm uppfyllda torde enligt kommit-är
téns mening direktivet tillåta uppskrivningsfonden i enlighet medatt
gällande används för nedskrivning andra anläggningstillgångar.rätt av

Uppskrivningar intäktsförs och avsättningar kostnadsförssom som
bör enligt kommitténs mening inte få räknas in i nettoomsättningen
eller i de i resultaträkningen angivna kostnadsposterna börutan



236 Värdering tillgångar SOUav 1994:17

redovisas särskilda i denna. Samma krav börposter gälla försom
belopp från fondenöverförs till resultaträkningen.som

Syftet krav påmed direktivets avsättning till uppskrivningsfond och
bestämmelser fondens medelvad får användas till säkerställaär attom

Ävendessa företagetmedel binds i och inte delasatt till ägarna.ut om
direktivet föreskriveri och för sig uppskrivningsbeloppetatt skall

till uppskrivningsfondsättas kan det därför enligt kommitténsav en
mening inte stridstå i med direktivet tillåta uppskrivnings-att attanses
beloppet direkt uppskrivningsfondatt användsutan förpassera en

Ökningvissa ändamål så länge nämnda syfte inte åsidosätts. av
aktiekapitalet kunnabör därför ske antingen uppskrivnings-attgenom
beloppet fördirekt dettaanvänds ändamål eller utnyttjandegenom av
uppskrivningsfonden.

Av- skalloch nedskrivningar ske på grundval det uppskrivnaav
värdet. medföraDetta visstorde återhållsamhet företaatten upp-
skrivningar uppskrivningeneftersom inte får påverka resultatet för det
räkenskapsår uppskrivningen samtidigtgörs den medför ökadesom
kostnader i formframtiden i ochstörre nedskrivningar.av av-

Enligt bestämmelsen i § sista15 meningen BFL får uppskrivning av
fastigheter tillinte högre värdegöras taxeringsvärdet.änett Be-
stämmelsen försiktighetsprincipenpräglas kan i vissa fallav men
komma strida kravet rättvisande bild eftersom dettaatt kravmot får

innebära både och nedskrivningar skall tillanses att görasupp-
verkligt Kommitténvärde. därför denna begränsningsregelattanser
bör upphävas. i och förkan sig ifrågasättasDet inte möjlighetenom

skriva tillgångar,värdet i första handatt hänsyn tillavupp av
borgenärsintresset, borde kombineras med någon form takregel iav
syfte förhindra kraftigaalltför uppskrivningar. Erfarenheternaatt visar
möjligen också benägenheten erforderligagöra nedskrivningaratt att

mindreär god resultera ivilket kan tillgångarna övervärderas.att Om
värdet kraftigtskrivits kan det uppfattas alltförupp storsom en
belastning resultatet skriva det.att En omständighetsenare ner

föregåendeden i styckeutöver nämnda, enligt kommitténssom,
mening borde återhâllandeverka på uppskrivningsbenägenhet ären
skyldigheten uppskrivningen, vidare nedan.att Det fårreversera se
vidare förutsättas särskild försiktighet iakttas i det fall detatt blir
aktuellt fastighetskriva dess taxeringsvärde.överatt enupp

Kommitténs ståndpunkt inte behålla begränsningsregelnatt bygger
självklart förutsättningenpå de redovisningsskyldigaatt efterlever
bestämmelserna reverseringsplikt och nedskrivningsskyldighet. Omom
det skulle kommitténsvisa sig förslag leder till missbrukatt av
uppskrivningsreglerna får det övervägas införa någon formatt nytt

takregel.av
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Återföring uppskrivningar1010.8. av

reverseringtillmotsvarighet33.2 utgörartikeli avBestämmelsen enc
tillgångar.förhindra övervärderingtillsyftarochnedskrivningar att av

medreducerasuppskrivningsfonden skallinnebärReverseringen att
belopp.motsvarande

detdetså kan konstaterasinnebär attReverseringsplikten snartatt,
föreligger,uppskrivningen inte längreföranleddeförhållande som

liggaskäl kanvärdet andra antasskall skeåterföring oavsett avom
måstefallsåskrivitstillgången Ivilkentillnivåpå denkvar upp.

uppskrivningföretasedanoch omförst enföretaget nyreversera
värdeuppgångendvs. denuppfyllda, "nya"härförförutsättningarna att

bestående.ochväsentligskall vara
åuppskrivning,reverseringmellanskillnad enaviktig avEn en

skallreverseringensidan,andra ärå dennedskrivning, attochsidan,
förstnedskrivning måste företasmedan omomedelbartske en

sådan skillnad ärEnvaraktig. att envärdenedgången är annan
meduppskrivningsfonden reduceras motsvaran-medförreversering att

belopp.de
årsredovisningslagen sägs attdanskadentillkommentarenI

uppskriv-förförutsättningenkonkretadenskeskallreversering om
fall inteuppskrivningen sådantieftersomföreliggerlängreinteningen

Aksel,ochOlaf Runge Johansen,Hasselager,berättigadvarithar
471.1992Köpenhamnregnskabslovgivningen,til s.Kommentarer

beträffandedanskai den lagenformuleringarnaskildadeTrots
stk.29§respektive uppskrivningar,nedskrivningarreverseringar av
detOmavsedd.skillnadsaklig intenågonstk. är§ 30respektive3

uppskrivningnedskrivning ellerföranlettharförhållande enensom
ske.reverseringskallbortfaller

fondemission,tillanknytning reglernaharfråga, omEn somannan
aktie-tillfonden överförtshelasedandethändervadär omsom

finnsfallbolaget.för dettareverseringsplikt luppstårkapitalet en
teoretisktdärmedreverseringsplikteii kanochupplösafondingen att

tillgångentorde i stället krävasfallsådant attuppfyllas. Iinte ettsett
resultaträkningen.skrivs överner

omsättningstillgångar överVärdering10.8.11 av
anskaffningsvårde

detimotsvarighetBFL saknarstycketfjärde§i 14Bestämmelsen
framgått ifrågasättastidigarekanDet ombolagsdirektivet.fjärde som

realiseradekrav endastpådirektivetsmedförenlig attbestämmelsen är
kommitténsbör därför enligtBestämmelsenresultatföras.fårvinster
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mening upphävas. innebärDetta dock inte det skulle uteslutetatt vara
under vissa speciella förhållanden värdera omsättningstillgångatt en

till belopp överstiger anskaffningsvärdet. fallDe därett som avsteg
från lägsta värdets princip har kunnat motiveras i svensk redovisnings-
praxis torde med direktivets kunna motiverassynsätt med det
övergripande kravet på redovisningen skall rättvisande bildatt ge en

företagets resultat och ställning.av

Marknadsvärdering värdepapper omsättningstillgångarärav som

skäl förSom marknadsvärdering värdepapper för vilka det existerarav
aktiv marknad officiellamed prisnoteringar och för resultatföringen
värdeförändringar på sådana tillgångar kan anföras värde-attav

pappersinnehavet likviditetsreserv likställautgör med kassa ochatten
banktillgodohavanden. Värdeökningarna skulle kunna likställdaanses
med realiserade vinster eftersom de lika väl hade kunnat omvandlas
till kontanter företagsledningen hade valt sälja. Det skulleattom
således inte fråga i egentlig mening intäktsföra orealise-attvara om
rade vinster. Häremot kan invändas den officiella prisnoteringenatt
endast fiktivt värde och utförsäljningutgör vid ochett att etten

tillfälle innehav noterade värdepapperstörre ändå inteettsamma av av
säkert skulle betinga det pris officiellt finns Börsvärdet,noterat.som
eller måstemotsvarande, i så fall justeras med hänsyn till detta innan
tillgångarnas marknadsvärde kan fastställas.

ytterligareSom skäl för marknadsvärdcring kan anföras dettaatten
skulle reflektera förändringarna i värdet de tillgångarav som
företagsledningen har kontroll bättreöver, mått dessettge
förvaltning företagets tillgångar och samtidigt denutgöraav mest
objektiva grundvalen för den ekonomiska effektenmätaatt av
företagsledningens beslut köpa, behålla eller sälja tillgångar. Detatt

förkan övrigt dessutom ologiskt åsätta identiska tillgångarattanses
olika värden enbart på den grunden de förvärvats vid skildaatt
tidpunkter.

Enligt kommitténs uppfattning talar i och för sig starka skäl för att
tillåta marknadsvärdering sådana värdepappertyperav av som
beskrivits i föregående stycken. Det också utbreddsynes vara en
uppfattning såväl nationellt internationellt sådan värderingattsom en
bäst fyller kravet på redovisningen skall rättvisande bildatt ge en av

Ävenföretagets ställning och resultat. intäktsredovisningom en av
värdeökningar framstår tveksam med hänsyn till realisationsprin-som
cipen, enligt vilken endast realiserade vinster får med vid be-tas
räkningen resultatet, får det ändå, framgår attav som ovan, anses
goda skäl kan anföras till stöd för värdeökningar sådanaatt
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uppkommerdetakti deniseradereali fråga, ärärvärdepapper som nu
avyttring.medsambandiförstinteoch senareen

värderings-direktivetsemellertid konstateramåste attKommittén
bestämmelserinföraförmöjlighetnågon omattinteregler öppnar

artikel 39föreskriver attTvärtomvärdepapper.marknadsvärdering av
princip. Devärdetslägstaenligtvärderasskallomsättningstillgångar

avseendeenbartharmedger33artikeluppskrivningsmöjligheter som
omsättningstillgängar. Ettpåinteochanläggningstillgångarpå

omsättningstill-vissaförmarknadsvärdering typerinförande avav
direktivet.medstridstå isåledesskullegångar

godtasmarknadsvärderingfallenstakai om enkanMöjligen en
direktivet,iregleruttryckligastrid medistårdensådan, trots att
rättvisandeskallredovisningenförförutsättning enatt geutgör en
artikel 2.5.vika,bestämmelserdirektivetsskallfallsådantbild. I

bestämmelserdirektivetsfråganemellertid betonasmåste attDet om
enskiltvarjeiprövningföremål förblimåstefrångåsskallellerkan

företaget avgör.enskildai detförhållandenadet somoch ärfall att
generellainföraartikel 2.5stödmedmöjligtintesåledes attDet är av

marknadsvärdering.bestämmelser om
huvudregeln ifrånundantagartikel 60 utgöriBestämmelsen ett

historiskai detutgångspunktmedskall skevärderingalldirektivet att
fram-inteutredningsarbetetunderhittillsharDetanskaffningsvärdet.
införaårsredovisningslageniförtalarskälnågra attkommit som

företag.vissaförvärderingsregler typerspeciella av

Tilläggsupplysningar10.8.12

inte barasåledesanläggningstillgångar,omfattarvarjeFör post som
bolags-fjärdei det15.3artikelenligtskallsådana,materiella a

delsanskaffningsvärde,tillgångarnasdelsredovisasdirektivet
anskaffadevarmed"poster"avgåendeochtillkommande avses

överföringarmedsiggjortföretaget samttillgångartillgångar, avsom
nedskrivningaroch samtackumuleradedelstillgångar, av-av

nedskrivningar.ochårstidigarekorrigeringar av-av
i balans-vilkaskallgjorts posteruppskrivningOm angesen
Eftersomartikel 33.1.berörts,resultaträkningenrespektive som

tilluppskrivningsbeloppet sättshela enförutsätter avdirektivet att
vaduppgiftpånågot kravinteuppställsuppskrivningsfond om
fallför detkrävstill. Däremot att,uppskrivningsbeloppet använts

uppgift lämnasåret,underförändratsharstorlekuppskrivningsfondens
beloppslut,ochbörjanåretsstorlek vid somfondens omi not om

hur detochanväntsbeloppåretunderfondentillförts samt somom
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har artikel 33.2använts, a.
Vid jämförelse med vad gäller i Sverige medför artikelen som nu

15.3 skärpta upplysningskrav så för varje i balans-sätt att posta
räkningen omfattar anläggningstillgångar skall nyanskaff-som anges
ningar under året, tillgångar företaget avhänt sig under året samtsom
överföringar mellan tillgångsslag eller mellan olika inomgrupper

tillgångsslag. Däremot kravet till-överensstämmer attsamma
gångarnas anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar och

ÅRL.nedskrivningar skall med kraven i ABL ochanges
Eftersom årets och nedskrivningar, såvitt gäller materiella ochav-

immateriella anläggningstillgångar, enligt föreslagnadet resultaträk-
ningsschemat funktionsindelningmed inte redovisas börseparat
uppgift härom i stället i och nedskrivningarnaAv- bör inot.anges
enlighet med gällande och motsvarande enligt artikelrätt sätt som

ackumulerade15.3 gäller för och nedskrivningar fördelas på dea av-
olika i balansräkningen.posterna

Vad gäller detaljeringsgraden i fråga redovisningen företagnaom av
nedskrivningar föreskriver artikel 35.1 dessa skallattc cc anges var
för sig antingen i resultaträkningen eller i Uttrycket "var för sig"not.
tolkar kommittén tillgångsslag eller föregåspostsom per som av
arabiska siffror i balansräkningen, dvs. Maskiner och tekniska.
anläggningar, Byggnader och mark Med denna tolkningetc. samman-
faller specifikationskravet i artikel 35.1 med de kravc cc som
föreskrivs i artikel 15.3 och gäller samtliga förändringar ia som
anläggningstillgångarnas olika Specifikationskravet i artikelposter.
35.1 därmed medöverensstämmer nuvarande krav i BFL påävenc cc
fördelning företagna nedskrivningar. Härutövcr bör emellertidav
upplysning lämnas i vilken utsträckningäven nedskrivningarna,om
såvitt finansiella anläggningstillgångar, betraktas tillfälligaavser som
eller bestående, dvs. nedskrivning har skett med stöd artikelom av
35.1.c eller artikel 35.1 bb.aa c

Kommittén det saknas skäl undanta vissa företag från deatt attanser
upplysningskrav följer artikel 15.3 Undantagsbestämmelsensom av a.
i artikel 44.2 bör därför inte införas.
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11 Skulder, avsättningar och
ansvarsförbindelser

11.1 Gällande rätt

Balansräkningsschemat i bokföringslagen /1976: 125/ BFL inteupptar
avsättningar särskild rubrik dessa ingår i skulderna. Såutansom en

det kan bedömas sannolikt förpliktelse kommersnart att attsom en
infrias och beloppets storlek med rimlig grad sannolikhet kanav
fastställas skall skuldföring eller avsättning ske.

Enligt balansräkningsschemat skall samtliga ansvarsförbindelser
redovisas inom linjen. Under ansvarsförbindelser skall bl.a. redovisas
sådana pensionsåtaganden inte redovisas skuld. Motivet försom som

ansvarsförbindelser i balansräkningenomnämna dessaäratt att eventu-
ellt kan komma infrias och därmed påverka företagets ställning. Avatt
detta skäl kallas förbindelserna för eventualförpliktelser.även

Enligt kap. sista11 7 § stycket aktiebolagslagen / 1975 1385/ ABL:
och 3 kap. 2 § andra stycket lagen 1980:1103 årsredovisningom

ÅRLi vissa företag skall och andra säkerheter liksompanterm.m.
ansvarsförbindelser till förmån för dotter- eller moderföretag anges

ÅRLsärskilt i balansräkningen. Bestämmelserna i gäller endast om
företaget ingår i koncern med minst tio anställda. Enligt För-en
eningen Auktoriserade Revisorers FAR rekommendation nr
Redovisning ställda bör upplysning lämnas iävenpanterav m.m.,
moderföretagets balansräkning dotterföretag ställt säkerhet förettom
någon moderföretagets förbindelse. Samma krav särredovisning
gäller fordringar hos och skulder till dotter- respektive moderföretag.

Att ansvarsförbindelse lämnats till förmån för företagett annaten
innefattar såväl det fallet företaget ställt säkerhet för sin skuldatt egen
hos det andra företaget förhållandetdet företaget ställt säkerhetattsom
för det andra företagets skuld hos tredje jfr SOU 1971:15man s.
291, 1975:103 453. Enligt FAR:s uttalande 15, Veder-prop. s. nr
lagsfri pantsättning, skall, i likhet med vad gäller för andrasom
eventualförpliktelser, skuldföring ske så det sannoliktärsnart att
ersättning kommer utgå och beloppets storlek med rimlig gradatt av
sannolikhet fastställas.kan



ansvarsförbindelseroch 1994:17avsättningar SOUSkulder,242

bolagsdirektivfjärdeEG:s11.2

skiljer mellanbolagsdirektiveti det fjärdeBalansräkningsschemat
avsnitt 6.2.3,kontaktkommittén,Enligtavsättningar.ochskulder se

detbeträffande vilkaförpliktelsersådanaskuld "debt"medavses
tidpunkt dåavseende på beloppsåväl medsäkerhetföreligger som

artikel 20skall enligt"provision"Avsättningutgiften uppkommer.
and debts""l0ssesoch skuldersamtliga förlustertäckaförgöras att
beträffandesannolikasäkra ellerantingensin existenstill är mensom
då utgiftentidpunktbelopp ellerosäkerhetråderdetvilka om

artikel tillåtaenligtfår avsätt-Medlemsstaternauppkommer. samma
räkenskapsåret elleraktuellatill dethörför kostnaderningar även som

förutsättningar gällerunderräkenskapsårtidigaretill somett samma
och skulder.förlusterbeträffande

dvs. föravsättningar,kategorinförstaför denUtmärkande av
förpliktelsernakontaktkommitténenligtskulder,ochförluster är att

förhållandetvilket intetredje äråtagandeinnefattar gentemotett man
exempelkostnader. Somkategorinden andrabeträffande avsersom
kontakt-få skeavsättning kanför vilka nämnerkostnaderpå sådana

med någraåterkommerunderhållkostnader förkommittén större som
reparationer.förkostnader störreårs mellanrum samt

avsättningar föridirektivet delasenligtskallAvsättningarna
skatteravsättningar förförpliktelser,liknandepensioner och samt

rubrikenunderAvsättningaravsättningar. ärövriga upptagnasom
Övriga specificeras iartikel 42skall enligtavsättningar not om

diskuteratskontaktkommittén harväsentliga. Inoznbeloppen är om
balansräkning iartikel ll-bolaggäller upprättardetta krav även som

Enligtavsättningar.olikauppdelningförkortad form typerutan av
förkortadeeftersom denfalletså inteskulleuppfattning varaen

Övriga andraavsättningar. Deninnehållerbalansräkningen inte posten
övrigaklarhet ochökadbehovetuppfattningen betonar attmenarav

beloppenspecificeras så äravsättningar måste attsnart anse som
väsentliga.

artikel 11-44.2 undantaenligt artikelfårMedlemsstaterna numera
notupplysningar.från kravetbolag

antecknas underskallansvarsförbindelserallaartikel 14I attanges
för koncern-ansvarsförbindelseri ochellerbalansräkningen noter att

totalavidare det43.särskilt. artikel lIskallföretag attangesanges
iinteförpliktelserekonomiska ärför sådanabeloppet upptagnasom

pensionsförpliktelser ochvarvidiskallbalansräkningen not,anges
kontakt-särskilt. Enligtkoncernföretag skallförpliktelser mot anges

krävaantingenmedlemsstaternavalfrihet förföreliggerkommittén att
eller tillåtabalansräkningenpensionsförpliktelser iredovisning attav
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företagen välja mellan redovisa sådana förpliktelseratt i balans-att
räkningen eller i not.

Sammanfattningsvis gäller således direktivet skiljer mellanatt tre
framtida ekonomiska förpliktelser nämligentyper skulder ochav

avsättningar, vilka båda skall redovisas i balansräkningen andrasamt
ekonomiska förpliktelser skall i not.som anges

Av artiklarna 9 och 43.1.6 framgår skulderna skall delas iatt upp
sådana förfaller till betalning inom år, efter åränettsom ett samtmer
efter fem år. Enligtän artikel 43.1.6 skall vidare för varjemer
skuldpost enligt balansräkningsschemat omfattningen ställdaanges av

och andra säkerheter. Uppgift säkerhetenspanter och formartom
skall lämnas. Vad gäller denna uppgift pantsättning föreskrivs iom
den danska årsredovisningslagen sådana uppgifter skall lämnas delsatt
beträffande omfattningen ställda och säkerheter, delspanterav
beträffande de tillgångarnas bokförda värde, specificerat påpantsatta
varje enskild Härmed enligt kommentaren till lagen varjepost. avses
enskild tillgångspost. Något krav på specificering skuldpostper
uppställs således inte. Hasselager, Olaf och Runge Johansen, Aksel,
Kommentarer till regnskabslovgivningen, Köpenhamn 1992, 547.s.

Artikel ll-bolag får tillåtas utelämna uppgifterna enligt artikelatt
43.1.6. Dock skall sammanfattningsvis för alla berörda skuldposter de
angivna uppgifterna lämnas. denI danska årsredovisningslagen har
detta sistnämnda krav tolkats så detsätt endast det samladeäratt
skuldbeloppet förfaller efter fem år respektiveän beloppetsom mcr
för de samlade pantsättningarna måste § 55 a.a.etc. som anges, s.
547. Vidare får bolag tillåtas utelämna uppgifterna enligtattsamma
artikel 43.1.7 däremot inte uppgifterna enligt artikel 14.men

11.3 Avgränsningen begreppet avsättningarav

engelskaDet ordet "liability" förpliktelse, skyldighet omfattar såväl
sådanaskulder ekonomiska förpliktelser för vilka avsättning skallsom

göras.
Enligt 49 i International, Accounting Standards Committeesp

IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial
Statements "liability":är en

"a obligation of the enterprise arising frompresent thepast events,
settlement of which expected result outflow from theto an
enterprise of embodying economic benefits."resources

Om rapporteringstidpunkten för "liabilities" uttalas i 91 att:p

"A liability recognised in the balance sheet when probable
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will resulteconomic benefitsembodyingofoutflowthat resourcesan
whichobligation and theofsettlementfrom the amount atpresenta

reliably."be measuredwill take placethe settlement can

vidareI 64 att:angesp

degreeusing substantialbymeasured onlyliabilities be"Some acan
liabilities provi-describe theseenterprisesestimation. Someof as

sions."

"provisions" intesådanaländer betraktasi vissaVidare sägs att som
endast sådanaingår i så fall"liability"begreppet"liabilities". I

uppskattningar behöverfastställas göras.kanförpliktelser attutansom
innebördemellertid vidareharenligt IASC"liability"Begreppet en

uppskattas.bara kan"provisions"sådanaomfattaroch även som
pensionsåtaganden igarantiutgifter ochframtidaingårDärmed t.ex.

begreppet.
balans-föreliggerförpliktelsesåledes"liability"En är somen

förfluten tidtransaktioner ielleri händelsersin grundhardagen, som
till förmögenhetsöver-upphovframtiden kommeroch i att engesom

balansräkningenredovisas iskallFörpliktelsenföretaget.föring från
tillupphovkommersannolikt dendet bara är attäven att engeom

emellertidförutsättningförmögenhetsöverföring. En ärframtida att
säkerhet.gradmed rimligfastställabeloppet går att av

förekommerrekommendationervissa ländersIASC:s iSåväl i som
betecknacontingency" för"lossloss" eller"contingent atttermen

artikel 20 i detbehandlas islagförpliktelser detekonomiska somav
medsvenska kanbolagsdirektivet. På översättasfjärde termen

Affärssed,ochSkattelagvidare Thorell, Per,utgifterframtida se
sådana till denhänförs såvälutgifterTill framtida267 ff.1984, s.

intäktsanknutnakostnaderdirekt hiinförliintäkterperiodensgångna ga -
redovisningssedenligt godkostnader ärsådanakostnader somsom-

till periodenskopplingenoberoendeperiodhänföra till dennaatt av
förluster. Denna-eller befaradekostnaderperiodanknutnaintäkter -

försiktighetsskäl.kostnader beaktaskategori avavsenare
Contingencies and Eventsrekommendation IAS 10,Enligt IASC:s

karaktäriserasBalance Sheet Date,After theOccurring en
omständigheter vidföreligger osäkradet"contingency" attav

bekräftas ellerriktighet kommervärderingstillfället, att av envars
förenligt IAS 10 skeskallframtiden. Avsättninghändelser iflera en

minskat itillgång harsannoliktdetloss""contingent är att enom
ochuppkommit på balansdagenförpliktelse harvärde eller att en

kan bestämmas.rimlig sannolikhetstorlek medutgiftens
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11.4 Kommitténs överväganden

Direktivets uppdelning på skulder och avsättningar tvingande ochär
vissainnebär ekonomiska förpliktelser enligt svenskatt typer av som

redovisas skulder i stället skall redovisas avsättningar.rätt som som
Uppdelningen innebär inte i sig någon utökning antalet förpliktelserav

skall medtas i balansräkningen.som
Direktivet i artikel 20 vilka kriterier utmärkeranger som en

förpliktelse för vilken avsättning skall medan begreppet skuldgöras
lämnas odefinierat. Eftersom vissa i framtiden måste särredo-poster
visas avsättningar finns enligtdet kommittén skäl lagfästa deattsom
principer kommer till uttryck i artikel 20.som

Såväl skulder sådana ekonomiska förpliktelser för vilkasom
avsättning skall åtaganden med viss grad säkerhetgöras avser som av
kommer resultera i framtida utgift för företaget. utgiftDennaatt en
skall dess anknytning till periodens intäkter eller försiktig-p.g.a. av
hetsskäl periodiseras kostnad under perioden antingensom en genom
skuldföring eller avsättning. En ytterligare förutsättning är attgenom
utgiften har direkt samband med den före balansdagen bedrivnaett
verksamheten i företaget.

Typiskt avsättningar förenade osäkerhetsmomentmed vidärsett
tillvärderingen skillnad från skulder vilka i allmänhet kännetecknas

föreliggerdet säkerhet såväl beloppets storlek för-attav om som
fallotidpunkt. Emellertid kan skuld förenad med vissaäven en vara
osäkerhetsmoment iskulder utländsk lånvaluta och förfallert.ex. som
till betalning vid anfordran.

Utmärkande för avsättning dess storlek endast kan beräknasär atten
uppskattning. sådan framtidaEn ekonomisk förpliktelse ärgenom en

därmed inte konstaterad balansdagen. framstårOm det som
sannolikt förpliktelsen kommer resultera i utgift i framtidenatt att en
och utgiften med rimlig grad sannolikhet kan beloppsbestämmasav
skall avsättning göras.

Om osäkerheten förpliktelsens värde och/eller detär storom
framstår ovisst i vad mån i praktiken kommeransvaret attsom mer
aktualiseras kan förpliktelsen i stället redovisas ansvarsför-som
bindelse.

Som framgår karaktäriseras avsättningar det vidattovan av
värderingstillfället föreligger osäkra omständigheter, riktighetvars
kommer bekräftas eller flera omständigheter i framtiden jfratt av en

10. Alla fallIAS där osäkerhet föreligger kan emellertid inte
föranleda avsättning för den framtida utgift kan uppkomma.en som

all värdering innefattarNästan visst mått osäkerhet och sådanaett av
utgifter skall periodiseras enligt de grundläggande redovisnings-som
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mässiga värderingsprinciperna kan inte redovisas avsättningar.som
IAS det faktum10 beräkningar anläggningstill-I att attanges enav

ekonomiska livslängd används utgångspunktgångs vid be-som
stämmandet avskrivningarnas storlek inte medför dessa bliratt attav

"contingencies".betrakta tillgången har begränsadAttsom en
livslängd råderekonomisk det inte något tvivel hellerInte kanom.

enligt IAS 10 beräknade leverantörsskulcer redovisas avsättningarsom
det inte föreligger någon beträffandeeftersom osäkerhet dessa skulders

existens.
Framtida utgifter driftskostnadskaraktär förutsättsärsom av

fortlevnadsprincipeni enlighet med " going concern",företaget se om
princip tillkommentaren artikel 31 i det fjärde bolagsdirektivet,denna

avsnitt kunna infria i15.7, takt med de uppkommer. Sådanaatt
utgifter därför bli föremålkan inte för avsättning, de i ochäven om

sig med före bedrivnahar samband den balansdagen verksam-för ett
och går beloppsbestännna, skall löpande belastaheten att utan

resultatet. exempel olika åtagandenSom kan denämnas gentemot
anställda företaget anställningsavtal och permitteringsreglersom p. g.a.

skyldigt infria de anställda utför arbete elleroavsettattär om
gäller åtaganden följer olika avtal hyra,Samma t.ex.som av om

leasing, de bröts i förtid skulle medföravaruleveranseretc. som om
betydande för företaget. Till kategorikostnader denna hör även

Ävenframtida försäkringspremier. företaget bundetär ettom av
försäkringsavtal under flera år skall inte någon förtida avsättning för
premierna ske. -

fortlevnadsprincipen kan vidare följa utgifter förAv sägas att
återkommande reparationer och underhåll tillgångar fortlöpandeav

företaget förväntas fortlöpandeskall belasta resultatet eftersom att
utnyttja och sina tillgångar. Enligt kontaktkommittén kanreparera
emellertid bl.a. reparationskostnader i vissa fall hänföras till avsätt-
ningar.

får kapitalvärdetEnligt BFL pensionsåtaganden antingenupptasav
i balansräkningen eller ansvarsförbindelse inomskuld linjen.som som

praxis det vanligt den del pensionsåtagandeär ärI att ettav som
avdragsgill vid taxeringen redovisas skuld medan överskjutandesom

redovisas inom linjen. Förekomsten förpliktelse idel attav en
framtiden utbetala pension inte beroende någon framtidaär av
händelse eftersom till pension intjänad under räkenskapsåreträtten är

räkenskapsår. händelser i förfluten tidtidigare Deoch utgörsom
arbetsinsatser i företagetgrunden för förpliktelsen den anställdesär

pensionsåtagandet kan uppskjuten kompensation föroch ses som en
insatser. framtida förpliktelserFöretagets har nuvärde, ellerdessa ett

kapitalvärde, varje pensionsnivån,bestämt för anställd bl.a. åldernav
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ioch vilken grad full pension blivit intjänad och kan beräknas enligt
försäkringstekniska grunder. pensionsåtagancleEtt därmedutgör en
förpliktelse för företaget säker till sin förekomst ochär medsom som
rimlig grad säkerhet går bestämma till såväl belopp för-attav som
fallotidpunkt. redovisa sådanAtt förpliktelse ansvarsförbindel-en som

således missvisande. Enligt kommitténsär mening bör därförse
avsättning för samtliga pensionsförpliktelsergöras inte harsom
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet eller i tecknad pensions-
försäkring. Kommittén dock, i avvaktan närmareattanser en
analys frågan kopplingen mellan redovisning och beskattningav om
kan genomföras, den nuvarande möjligheten redovisa pensions-att att
förpliktelser ansvarsförbindelse bör bibehållas den enligttrots attsom
kommitténs mening leder till kvalitativt mindre god redovis-setten
ning. sådanEn redovisningsmetod strider inte heller direktivet,mot

avsnitt 11.2se ovan.
inte möjligtDet precisera mellan skulder,är närmare gränsenatt

avsättningar och ansvarsförbindelser. Varje förpliktelse måste bedömas
för sig och redovisningen utformas utifrån det grundläggande kravet

den skall rättvisande bild företagets ställning och resultat,att ge en av
Utgångspunkten skall därvid alla åtaganden medförattvara som en
belastning i någon form företagets tillgångar måste framgå av
balansräkningen.

Som tidigare redovisas i dag skuldernämnts samtliga för-som
pliktelser i framtiden skall delas på skulder respektivesom upp
avsättningar. Skulderna delas i sin i kortfristiga respektivetur
långfristiga. Direktivet kräver inte sådan indelning de för-en av
pliktelser redovisas under avsättningar. Eftersom uppdelningsom en
på kortfristiga respektive långfristiga åtaganden har betydelse för
beräkningen olika nyckeltal kan det enligt kommitténs meningav
ifrågasättas inte avsättningarna borde delas på iäven fallvartom upp
kort- respektive långfristiga. Kommittén har emellertid förstannat att
i detta hänseende inte föreslå något sådant krav skulle sträcka sigsom
längre vad direktivet kräver. Det torde ligga iän sakens natur att
flertalet avsättningar, för pensioner latentaoch skatter, bedömst.ex.

långfristiga eftersom sannolikheten för förpliktelsen kommerattsom
behöva infrias liksom graden säkerhet med vilken utgiftensatt av

storlek bestäms ökar i tiden eventuellt infriande liggernärmare ett
därförDet kan finnas skäl inte förpliktelsen iöverväga ställetatt om

skall redovisas skuld. Fördelningen skulder med hänsyn tillsom av
förfallotidpunkter kommenteras i specialmotiveringen tillnärmare 2
kap. 41

Direktivets specifikationskrav beträffande övriga avsättningar i
artikel 42 tvingande för artikelär ll-bolag. Några skälutom att
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undanta sådana bolag från demia skyldighet föreligger emellertid inte
enligt kommitténs mening. De skäl inom kontaktkommitténsom
anfördes för sådana företagävenargument att upprättarsom som
balansräkning i förkortad form i måste specificera avsättningarnot

uppgår till väsentliga belopp, avsnitt 9.7.1, talar förtvärtomsom se
undantagsregeln i artikel 44.2 inte skall utnyttjas.att

En redovisning vilkaöppen ekonomiska förpliktelserav som
föreligger mellan företag inom koncern liksom ställdasamma om
säkerheter mellan sådana företag betydelse förär åstad-stor attav
komma insyn i koncernen. Något skäl undanta vissa företag frånatt
dessa upplysningskrav på den grunden de viss storlek finnsäratt av
inte. På grund härav och då det inte heller föreligger skäl medgeatt
undantag från skyldigheten upplysa pensionsförpliktelser böratt om
undantagsregeln i artikel 44.1 i vad upplysningar enligt artikelavser
43.1.7 inte utnyttjas. Det har inte heller hittills under utredningsarbetet
framkommit tillräckliga förskäl utnyttja 44.1 i vad denatt avser
upplysningar enligt artikel 43.l.6.

11.4.1 Särskilt avtal avgångsvederlagom om m.m.

Under år har det ifrågasatts inte krav borde ställas påsenare om
företagen lämna detaljerad information ledande befattnings-att mer om
havares anställningsförmåner och eventuella avtal avgångsvederlagom
eller motsvarande. Som skäl för sådan redovisning kanöppnareen
anföras väl fungerande marknadsekonomi bygger på dessatt atten
aktörer har förtroende för varandra. Misstro dem emellan samt
bristande insyn och information kan leda till ineffektivitet, högre
transaktionskostnader i förlängningen fungerandesämresaint en
ekonomi. Av det anförda skulle följa information ledande be-att om
fattningshavares förmåner och avtal avgångsvederlag främst ärom av
intresse i sådana företag riktar sig till vidare krets intressen-som en av

för sin kapitalanskaffning, dvs. i första hand de noterade aktiebo-ter
lagen andra företag aktieräven eller andelar spridda hosärmen vars

vid krets ägare.en av
Som skäl redovisningöppnare olika befattningshavaresmot en av

anställningsvillkor talar å andra sidan integritets- och sekretesshänsyn,
konkurrensskäl.ävenmen

Näringslivets Börskommitté har i november 1993 utkommit med en
rekommendation information ledande befattningshavaresom om
förmåner. Enligt rekommendationen, riktar sig till svenska bolagsom

har aktier eller aktierelateracle finansiella instrument noterade vidsom
någon svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, skall vissa
uppgifter lämnas individuellt för befattningshavare i den högsta
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ersättningar ochskall lämnasUppgiftledningen. avsummanom
framtidai avtalväsentliga villkorendeförmånerÖvriga mestsamt om

ledningi bolagetsandraavgångsvederlag. Förochpension personer
i avtalvillkorenväsentligadeuppgift lämnasskall mest omom

uppgifter fåravgångsvederlag. Dessaochpensionframtida avse
ställt sigstyrelse harFondbörsStockholmshelhet.sompersongruppen

iden införverkaoch kommerrekommendationen att tasbakom att
noteradebolagbindande för deblir ärdärmedochbörskontraktet som

Stockholms Fondbörs.vid
avtalsådanapåpekassärskiltskallsammanhangdetta attI om

i företagsförmåner tilloch liknandeavgångsvederlag ettpersoner
måstesjälvfalletberörtsledning tas ansvars-enupp somnysssom

förutsättningardeuppfyllerskuld deelleravsättningförbindelse, om
ochförpliktelserföretagsredovisningenförgällergenerellt ettavsom

Dettarubricerats.ellerkonstrueratsavtal hareventuellthur ettoavsett
förutsättningarnauppfyllerförpliktelsenfalli detsininnebär i atttur

helaskuld måsteelleravsättningklassificerasför av-att som en
kostnadresultatrörelsensskuldbeloppet belastasättnings- eller som en

förpliktelsenuppfylls. Omförutsättningarnämndaräkenskapsårdet
skall beloppetstyrelseledamotellerdirektörverkställande enavser en

ochlönerbestämmelsenenligtispecificeras attdessutom not om
kap.särskilt, 11måstebefattningshavaretill sådanaersättningar anges

årsredovisnings-tillförslaget48 §och 2 kap.ABLandra stycket9 §
paragraf.dennatillspecialmotiveringenlag, se

ochårets lönermedkonsekvensimening börkommitténs attEnligt
särskilt,skallstyrelsedirektör ochverkställandetillersättningar anges

sigikläderföretagförpliktelserframtidaolika ettäven typer somav
antingenredovisasbefattningshavare öppet,sådana somgentemot

börkravskuld. Dettaavsättning ellerelleransvarsförbindelse som
styrelseledamöter.ochverkställande direktörtidigaregällaäven

uppgift måste43.1.l2 kravockså i artikelDirektivet innefattar att
styrelseledamöter.tidigarepensionsförpliktelserlämnas avsersomom

deldentillräckligt endastdetmening börkommitténsEnligt attvara
värdetkapitaliseradedetellerpensionskostnad enavavenav

pensionsplanallmänföljervadöverstigerförpliktelse avsomsom
harverkställande direktörfalldetspecificeras. Ibehöver t.ex. samma

lönenivå kan någonanställdaandrapensionsförmåner sammasom
erforderlig.således intesärredovisning anses

utökasbordepersonkretseninteifrågasättasför sigi ochkanDet om
Kommitténställning.ledandeibefattningshavareandravissatill anser

bestämmasvårigheternauppgift, närmaredennadock attatt p.g.a.
ochdirektörverkställandeför justmed undantagpersonkretsen,

Härtill kommerlagstiftning.förvälsig mindre attlämparstyrelse,
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informationsintresset framför allt torde siggöra gällande ide noterade
aktiebolagen och eftersom det nyligen utkommit rekommendationen

reglerar denna informationsgivning och dessutom tänktsom år attsom
in i Stockholms Fondbörs inregistreringskontrakttas finns det

ytterligare skäl talar lagreglera frågan. I ställetmot attsom nu anser
kommittén bör avvakta tid föratt vilket genomslagman atten se
rekommendationen får, i första hand de bolag direkt omfattassom

den på andraäven företag i vilka sådan information kanav men vara
intresse.av

fallerDet utanför kommitténs uppdrag ställning till fråganatt ta
huruvida avtal avgångsvederlag och andra förmåner till ledandeom
befattningshavare överhuvudtaget bör förekomma och i så fall vilket
innehåll sådana avtal kan för skäliga eller rimliga. Enligtattges anses
kommitténs mening torde emellertid strikt tillämpning de i deen av
föregående styckena föreslagna redovisningsreglerna ha vissen
hämmande inverkan på förekomsten avtal framtida ekonomiskaav om
förmåner och påverkaäven deras innehåll. Detta dock inteutgör skäl
för avstå från den föreslagna regleringen.att

När det gäller frågan ingångna förpliktelser bör specificeras påom
enskilda befattningshavare kommittén det tveksamtanser mera om en
sådan utökad informationsplikt, utifrån de synpunkter kommitténsom
har anlägga frågan, skulle medföraatt kvalitativt förbättradsetten
redovisning. I stället torde det andra intressen sådanaänsnarare vara

kommittén har bevaka möjligen skulle tillgodosesattsom som genom
sådan upplysningsskyldighet. På grund härav och dåen starka

integritetsskäl kan anföras specifikationsskyldighetmot avseendeen
enskilda befattningshavare kommittén det påatt sättanser samma som
gäller löner och ersättningar bör tillräckligt i lagen uppställaattvara
krav på beloppen i klumpsummaatt fördelning på enskildautananges
befattningshavare.
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Koncernredovisning12

Bakgrund12. l

Årkring sekelskiftet. 1901Koncernredovisning uppstod i USA
Corporation de första koncernräken-publicerade United States Steel
utveckling. Redan 1920-talet hadevilket startade snabbskaperna en

offentliggjordes förstaförvärvsmetoden. Sverige deutvecklat Iman
kring år 1930 bl.a. SKF, ASEA ochkoncernräkenskaperna av

koncernredovis-i 1910 års aktiebolagslagElectrolux. Något krav
Kreugerkraschen år 1932emellertid inte. och medning fanns I

allvar i Sverige.koncernredovisning Detstartade debatten om
finansiella ställningen istarkt undergrävda Kreuger-visade sig denatt

internationelltdet invecklade ochhade doltskoncernen genom
utgjordekoncernbolag. Kreugerkraschenvittförgrenade systemet enav

koncernredovisningorsak till bestämmelserstarkt bidragande att om
aktiebolagslag.lagstiftning 1944 årsinfördes i svensk genom
skyldighetaktiebolagslag ålades moderbolag1944 årsI upprättaatt

koncernredogörelse. Koncern-koncernbalansräkning ellerantingen
sammandrag koncernbolagensbalansräkningen skulle utgöra ett av

efter avdrag för internvinsteroch kapitaltillgångar, skulder eget
sammanställningendast innehöllkoncernredogörelsenmedan en av

för internvinster. Bådahos bolagen efter avdragfritt kapitaleget
disponibla vinstmedelskulle innehålla uppgifthandlingarna om ur

offentliggörasuppgift skullesynvinkel. Dennakoncernens attgenom
förvaltningsberättelse. I övrigt uppställdes intemoderbolagetsingå i

emellertid alltpå offentlighet. Under 1960-talet blev detnågra krav
publiceradefrivilligt koncern-vanligare svenska koncerneratt en

alltid koncernbalans-utgjordes såredovisning. Denna gott av ensom
koncernför-i regel endast dåKoncernredogörelse valdesräkning.

mycket enkla.hållandena var
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12.2 Vilka bolag skall upprätta
koncernredovisning

12.2. 1 Gällande rätt

Enligt aktiebolagslagen /1975: 1385/ ABL samtliga aktiebolagär som
moderbolag skyldigaär koncernredovisning. Handelsbolagupprättaatt

skall enligt 3 kap. 5 § lagen 1980:1103 årsredovisning iom m.m.
ÅRLvissa företag koncernredovisning detupprätta moder-ärom

bolag i koncern med minst tio anställda. Vid bestämmandeten av
denna hänsyn bl.a. tillgräns upprättande koncernredovis-togs att av
ning innebär besvär för företagarna och kräver inte obetydligen
bokföringsteknisk kunskap.

Koncernredovisning skall bolagetupprättas självt äroavsett om
dotterbolag. Detta motiveras i förarbetena till ABL med koncern-att
redovisningens främsta uppgift förhindra utdelning sker frånär att att

moderbolag belopp för höga i förhållandeär till vadett av som som
sammanlagt inom koncernen redovisas fritt kapital. Ettegetsom
sådant motiv skulle sakna giltighet för handelsbolagens del, eftersom
det beträffande denna associationsform inte finns någon företeelse
motsvarande utdelning reglerats.som

Oäkta koncerner

Med oäkta koncerner horisontella eller sidoordnade koncerner avses
företag stå i sådant samband med varandra deutan utgöratt attsom

koncern i lagens mening står under ledning. Dennaen gemensam
ledning kan fysisk eller juridiskutgöras inte ärav en person som
skyldig årsbokslut och har bestämmandeupprätta inflytandeatt ettsom

två fleraeller bokföringsskyldigaöver juridiska Det kanpersoner.
vidare fråga flera för sig självständiga företag harvara om var som
träffat avtal tillsammans stå under ledning. Enligtattom en gemensam
svensk föreligger inte någon skyldigheträtt koncern-upprättaatt
redovisning i dessa fall.

Tidigare överväganden

Det har tidigare lagts fram förslag krav koncernredovisning iom
oäkta koncerner. Det års1974 bolagskommitté SOU 1978:67var

föreslog koncernredovisning skulle i de fallupprättas ävenattsom en
fysisk eller juridisk inte skyldig års-upprättaattperson, som var
bokslut enligt bokföringslagen /1976: 125/ BFL hade röstmajoritet i
eller på grund bestämmande inflytande två eller fleraöverettannan
juridiska och de juridiska dessutom stod underpersoner personerna
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bestämmande inflytandet. Somhade detdenenhetlig ledning somav
sidoordnade företagen i dessaanfördes deordningsådanskäl för atten

medmanipulationerrisk försjälvständighet ochfall saknade att samma
iförelågrörelseresultatställning ochekonomiskaföretagens som

i fall. Somförelåg dessakoncernförhållandentraditionella även
verkställandeenhetlig ledning ärexempel på att samma personangavs

eller, i fallföretag demotsvarande i samtliga berördaellerdirektör en
arbetandebestämmande inflytandet, dennedethar ärfysisk person

motsvarande i företagen.styrelseledamot eller
kritik från remissinstansernaförBolagskommitténs förslag utsattes

förframhöll i ochremissinstanseraldrig. Flertaletgenomfördesoch
överblick dennai ochökad insynvärdet översig typ avenav

omöjliggörbristande insyneneftersom denföretagsgrupper, en
bedrivas ochfaktiskt kanverksamhettotalbild den rent av ensomav

Å informationdensidan anfördesandra att somperson.samma
denändå kan utläsasavseddkoncernredovisningen att avgevar

flertaletEftersomskyldigtvarje företagredovisning är att avge.som
dessa redovisningarbestår aktiebolagsidoordnade koncerner ärav

offentliga.
det i de oäktaanfördes vidarebolagskommitténs förslagMot att

förreglerförutsättningar för tillämpasaknas gängsekoncernerna att
koncernbalansräkningar. Koncern-koncernresultat- ochupprättande av

sammanläggningsbalans därdärmed i slagsresulterarredovisningen ett
"koncern"-vadkan förutomelimineringarhelstinga göras avsersom

kontroll-framhölls bristandeskulder. Vidareochfordringarinterna
finns någotEftersom det inteförslaget.skälmöjligheter motsom

saknasoch andelsinnehavaktie-fysiskaregistercentralt över personers
koncernredovisningsskyldighetkontrolleramöjligheter att om

föreligger.

bolagsdirektivsjunde12.2.2 EG:s

tillämpligtfjärde direktivetbolagsdirektivet liksom detsjunde ärDet
ansvarigaobegränsati vilka samtligahandelsbolagpå sådanaäven

företag med begränsatvissa andraaktiebolag ellerdelägare är
föreskrivsartikel 4.1avsnitt 6.1 Idelägaransvar, attovan.se

koncernredovisning moderbolaget ellerantingenskall upprättas ettom
med begränsatsådant bolagdotterföretagenfleraeller är ansvarav

medlemsstaternaDock medgesfjärde direktivet.detomfattas avsom

direktivet,används i‘ "sammanställd redovisning"Angående begreppet som
avsnitt 1.2.1.se
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i artikel 4.2 undanta sådana koncernerrätt i vilka moderföretagetatt
inte sådant bolagär ett sagts.som nyss

Undantag för vissa moderbolag

Enligt artikel 6 får medlemsstaterna medge undantag från skyldigheten
27-koncerner2.koncernredovisningupprätta i artikelatt Undantag får

dock inte medges moderbolaget eller något dess dotterföretagom av
börsnoterat.är

Vidare kräver direktivet enligt artikel 7 vissa moderbolag skallatt
undantas från skyldigheten koncernredovisning.upprätta Somatt
förutsättningar gäller bolaget självt dotterföretag,år dessatt att
moderföretag lyder under lagstiftningen i medlemsstat, dettaatten
moderföretag antingen samtliga aktier elleräger andelar i bolaget eller
minst 90 aktierna eller andelarna i det och de åter-procent av att
stående har godkänt undantaget.ägarna Vidare krävs enligt artiklarna
7.2 och 7.2 b det undantagna bolaget och samtliga dessatta aa
dotterföretag skall omfattas koncernredovisning upprättasav en som

moderföretag lyder under medlemsstats lagstiftningett ochav som en
blir föremål för revision i enlighet med direktivet.

Koncernredovisningen måste enligt artikel 7.2 b bb offentliggöras
tillsammans med det undantagna bolagets årsredovisning. Vidareegen
skall enligt artikel 7.2 det undantagna bolaget i till års-noterc
redovisningen lämna upplysningar moderföretagets och säteom namn

uppgift undantagsbestämmelsen har tillämpats.samt Artikelatt 7om
behöver inte tillämpas på börsnoterade företag.

Enligt artikel 8 får vissa bolag, kravet i artikeläven på7 visstom
minsta andelsinnehav inte uppfyllt, undantas frånär skyldigheten att

koncernredovisningupprätta villkoren enligt artikel 7.2 ärom
uppfyllda och minoritet delägarna inte uttryckligen kräveren attav
koncernredovisning Denna minoritetupprättas. får bestämmas till
högst tio i aktiebolag och till högst tjugo iprocent övrigaprocent
företagsformer.

Enligt artikel får9 medlemsstaterna undantagengöra enligt
artiklarna 7 och 8 beroende moderföretaget i den överordnadeattav
koncernen lämnar kompletterande upplysningar och vissa uppgifteratt

underkoncernen lämnas antingen det nämnda moderföretaget iom av
i koncernredovisningen eller i det undantagna bolagetsnoter års-

redovisning.
Enligt artikel fårll undantaäven moderbolagstaterna ärsom

.
w2 Angående definitionen detta begrepp, avsnitt 6.2.1.av se ,
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någon medlemsstatslyder underföretag intedotterföretag till som
gäller förmotsvarande undantagförutsättninglagstiftning under att

EG-länder.frånföretag

Oäkta koncerner

koncernredovisningkrävafår medlemsstaternaartikel 12Enligt att
flera andramed ellerdetta tillsammansföretag,upprättas ettett omav
i artiklarnasådana sambanddet inte harmed vilkaföretag, som avses

bestämmelse iavtal elleravsnitt 8.2.2,eller 1.2,l.l p.g.a.se
ledning, ellerbolagsordningar står underföretagens omgemensam

delen bestårföretagen tilli de olikaföretagsledningarna större av
Belgien och GreklandEndasts.k. oäkta koncern.personersamma

regel.infört dennahar

övervägandenKommitténs12. 3

huvudregelenligt artikel 4.1bolagsdirektivet kräversjundeDet som
koncernredovisningmoderföretagsamtliga upprättar oavsettatt

finns antingennågonstans i koncernenföretagsform det ettom
omfattas det fjärdehandelsbolagsådantelleraktiebolag avsom

medgefår dock enligt artikel 4.2Medlemsstaternabolagsdirektivet.
sådant bolagmoderföretaget inteskyldighetfrån denna ärundantag om

direktivetinte striderinnebär detDettanämnts. mot attattnysssom
inklusive bestämmelsernalagens bestämmelser,svenskadengöra om

tillämpliga endast på aktiebolagkoncernredovisning,upprättande av
utnyttjasundantagsregeln i artikel 4.2 inteOmhandelsbolag.och vissa

bestämmelser koncern-konsekvensen lagensblir däremot att om
tillämpningsområde lagensvidareredovisning måste änettges

iartikel 4.2 bör därför,Bestämmelsen ii övrigt.bestämmelser vart
utnyttjas.utredningsarbetet,här skedetfall i det av

för moderbolag i underkoncernerUndantag

dotterföretagsjälvavissa moderbolagartikel skall ärEnligt 7.1 som
koncernredovisning. Enskyldighetenfrånundantas upprättaatt

i fall underhandelsbolagens del,blir förkonsekvens härav vart en
skyldighet kommerbeträffande dennaövergångstid, olika krav attatt

förslagomfattas kommitténsmoderbolagetberoende pågälla avom
ÅRL.ÅRL finns iundantag intemotsvarandeeftersomeller av

samtligamoderbolagetsdet undantagnai artikel 7.2Kravet atta
förkoncernredovisningen denomfattasdotterföretag skall över-av

uppfatta så dotterföretag,tordeordnade koncernen attatt somvara
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med tillämpning artikel förslagets13, 3 kap. 5 hade fått uteläm-av
i koncernredovisning för underkoncernen inte heller behövernas en

omfattas koncernredovisningen för den överordnade koncernen.av
Koncernredovisningen måste offentliggöras tillsammans med det

undantagna bolagets årsredovisning. framgårDet inte klartegen av
direktivet vilken koncernredovisning i det fall det föreliggersom avses
flera generationer moderföretag, och därmed flera underkoncerner,av

koncernredovisning. hänsyn tillAv informationsintressetupprättarsom
får det dock det koncernredovisningen för den minstaärantas att
möjliga de underkoncerner det undantagna bolaget ingår iav som som
dotterföretag Om både moderföretaget och dess moderföre-som avses.

koncernredovisning det således förstnämnda moder-upprättar ärtag
företags redovisning skall offentliggöras. Vidare skall enligtsom
artikel 7.2 det undantagna bolaget i till årsredovisningen lämnanoterc
upplysningar detta moderföretags och uppgiftsäte samtom namn om

undantagsbestämmelsen har tillämpats. Artikel 7 behöver inteatt
tillämpas på börsnoterade företag. allaNästan medlemsländer har
utnyttjat denna möjlighet. Kommittén motsvarande be-attanser
gränsning i undantagsregelns tillämpningsområde bör införas iäven
Sverige.

Artikel 8 frivilligmen har införts samtliga medlemsländerär av
förvilket skäl införa den i Sverige. Eftersom artikel 8utgör ävenatt
företagutökar kretsen kan undantas från koncernredovisings-av som

skyldigheten från gälla dotterföretag till minst 90ägsatt procentsom
samtliga dotterföretagtill omfattas koncerndefinitionen i kap.1som av

2 § i lagförslaget, föreslås artiklarna 7 och 8 sammanslås tillatt en
paragraf. Detsamma har gjorts i Danmark. Kommittén attanser
minoriteten bör bestämmas till tio företagsform. Dettaprocent oavsett

för minimera antalet specialregler för olika företagsformergörs att
,också för skydda minoriteten i företagde berörs. Förattmen som ;

aktiebolag beräknas aktiekapitalet medan med kapital-procentsatsen
andel i handelsbolag insatsden enligt vad fårett avses som, som anses
avtalat mellan delägarna, delägare skyldig ha.är atten

Enligt artikel får undanta11 moderbolagäven ärstaterna som
dotterföretag till bolag lyder under icke-medlemsstat undersom en
förutsättning motsvarande undantag gäller för företag från EG-att
länder. Eftersom det enligt kommitténs mening önskvärt sådanaär att li
moderbolag har sitt i någon inte medlem i EGsäte ärstatsom som ,

tillhör EES-området omfattas lättnadsregler i frågamen som av samma
skyldigheten koncernredovisning gäller förupprättaattom som

moderbolag inom EG föreslås bestämmelsen i artikel ll utnyttjasatt
Lså den undantagna kretsen bolag utökas till bolag inom EES.att av

s
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för artikel 27-koncemerUndantag

ÅRLmotsvarighet i 3 kap. §sin 1delvisArtikel 6.1 har som
endast behöverkoncernredovisningbestämmelsernaföreskriver att om

räkenskapsåret iunderanställda hos koncernenantalettillämpas om
förgäller inteMotsvarande undantagtio.varit minstmedeltal har

i artikelBestämmelsenaktiebolag.moderbolagetdärkoncerner är ett
och kan betraktasmedlemsstaterflertalet EG:sinförts ihar6.1 somav

förtillhandahållerdirektivenlåttnadsreglerviktigastede somaven
mening finns detkommitténsföretag. Enligtmedelstoraochmindre

undantagsbestämmel-dennaanledningdärför överväganärmareatt om
emellertidöverväganden harSverige. Dessainföras iböräven avse

utredningsarbetet. skall dockDettillmåst anståtidsskäl nästa etapp av
direktivet,tillämpning de gränserredan noteras att somavennu

fjärde bolagsdirektivet,artikel i dethänvisning till 27dessgenom
i Sverigemajoritet moderbolagenmedföraskulleanvisar att aven

koncernredovisning.upprättandepåfrån kravetundantasskulle av
redovisningsstandarden iförsämringskulle innebäraDetta aven

fördå frågankommittén,Om prövassvenska företag. stannarnytt,
underskridande viss storleki koncernermoderföretagföreslå attatt

därförfinnskoncernredovisningsskyldigheten detfrånundantas
delägrekommer läggas änavsevärtanledning gränserna attatt tro att
desammanhang amnärkasskall i dettaföreskrivna. Detdirektiveti att

till deårsredovisningslagen anknyterdanskainförts i dengränser som
och intefjärde bolagsdirektivetartikel i detanvisas i 11gränser som

artikel 27.föreskrivs itill de som

iför utdelningsreglernabetydelseKoncernredovisningens
aktiebolag

från skyldighetenmoderföretag undantasvissakonsekvensEn attav
utdelningsreglernaanknytning tillkoncernredovisning harupprättaatt
främsta uppgiftkoncernredovisningenssvenskEnligti ABL. rätt är att
medel i koncernenutdelningsbaraberäkningentill grund förligga av

för ihögautdelning beloppförhindraså äroch sätt somav
redovisasinom koncernensammanlagtvadförhållande till somsom

frånundantasi underkoncernmoderbolagkapital. Omfritt etteget en
medelutdelningsbarakoncernredovisning kanskyldigheten upprättaatt

förutgångspunkt i dennamedbestämmasinte längrei bolaget en
någotmåste skeredovisning dettaupprättadkoncern annatutan

sätt.-
inteså utdelningenfrågan löstsberördadenDanmark harI attsenast

och, itill bolagetsmed hänsynförsvarligtvadöverstigafår ärsom
moderbolag, loven110 stk. 2ekonomiska ställning, §koncernens om
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aktieselskaber respektive § 80 loven anpartsselskaber.om
Enligt kommitténs mening behöver inte vinstutdelningsreglerna

ändras enbart på grund det förhållandet vissa moderbolag inteattav
kommer koncernredovisning.upprätta de fallI sådanatt redovisning
har skall uppgifternaupprättats i den läggas till grund för bedöm-
ningen det finns utdelningsbara medel i koncernen. Om å andraav om
sidan sådan redovisning inte har får utdelningskapacitetenupprättatsen
bestämmas med ledning bestämmelsen i 12 kap. 2 § andra stycket.av
Utgångspunkten måste därvid vinstutdelning aldrig fårattvara
överstiga vad skulle ha redovisats utdelningsbara medelsom som om
moderbolaget hade koncernredovisning.upprättat

Oäkta koncerner

finnsDet inget hindrar redovisningsskyldigheten utvidgas tillattsom
omfatta vissa andra företagsgrupper inte koncerneratt enligtutgörsom

lagens definition. Lagstiftaren har i sammanhang övervägtannat att
införa skyldighet koncernredovisning iupprätta oäkta koncerner.atten
De skäl då ansågs tala för sådan skyldighet föreligger alltjämtsom en
och har den s.k. Nobelutredningen fått viss ytterligaregenom

Ävenbelysning3. det tidigare anfördes förslaget har emeller-motsom
tid fortfarande bärkraft. fårDenna så övervägandestor attanses vara
skäl talar införa skyldighet för oäkta koncernermot att nu atten

koncernredovisning.upprätta För övrigt har endast tvâ EG:sav
medlemsländer infört krav upprättande koncernredovisning iav
oäkta koncerner. Föreliggande förslag innehåller därför inte något
förslag skyldighet koncernredovisningupprätta i oäktaattom
koncerner.

I brist på regler koncernredovisning i oäkta koncerner kanom man
i och för sig tänka sig ställa krav upplysning sådanaatt om
förhållanden med avseende på ägarstruktur, företagsledningsom etc.
kan påkalla sådana upplysningar. Företagens intressenter kananses
sedan själva med ledning dessa uppgifter inhämta årsredovisningarav
för de berörda företagen fåroch så tillgång tillsätt relevant
material. förutsätterDetta givetvis den ledningen inteatt gemensamma

3 Stockholms Fondbörs beslöt i september 1991 tillkalla utredning föratt en
granska händelseutvecklingen kring Gamlestaden, Nobelatt Industrier och

Erik Penser, den s.k. Nobelutredningen. utredningensI Nobelrapport,
Industrier, Gamlestaden, Erik Penser och bankerna anförs de relationeratt

närståendekaraktär, aktieinnehav,utöver förelåg mellanav ut-som av
redningen granskade bolag kunde tänkas skapa intressegemenskap i nivåen
med koncerngemenskap 229-230.s.
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intehuvudellerfysisk äröverutövas annan sompersonav en
offentliga. Redanårsredovisningarnaredovisningsskyldig och äratt

emellertid övervägandenslag kräverföreskrifter antytt avav nu
i dennainte haft möjlighetkommitténomständigheter etappatt avsom

därförhänseende lämnasheller i dettautreda. Intearbetet närmare nu
emellertid finnas skälfråga. kani denna Detförslagnågot att senare

till frågan.utredningsarbetet återkommaunder

omfattasföretag skallVilka12.4 av

koncernredovisningen

Gällande12.4. 1 rätt

dotterföretaghuvudregel samtligaskallsvenskgällandeEnligt rätt som
har sinadessakoncernredovisningen säten.omfattas oavsett varav

koncernredovis-frånföretagundantagsfall utelämnaiRätten ettatt
kap.undantagsregeln i 11generellaemellertid denföljerningen av

fårbestämmelseEnligt denna görasstycket ABL.tredje§ avsteg11
medkoncernredovisning detta,skyldighetenfrån upprättaatt om

särskilda skäl,sammansättning eller andra ärtill koncernenshänsyn
till lagenförarbetenasvårigheter. I nämnsmed synnerligaförenat som

koncernredovisningenkan utelämnas iföretagfall dåexempel ett
uppgifter från utländsktmeningsfullaframsvårtdet ettär attatt

värderingsprinciper omöjliggörolikaellerdotterföretag att en
omständig-Enbart denkoncernförhållandet.redovisningrättvisande av

betydelse för koncernenringadotterföretagetheten äratt somav
skild verksamheti övrigtfrån koncernen utgörbedriverellerhelhet en

1975: 103dotterföretaget. Prop.grund för utelämnaemellertid inte att
lagstiftningengrund förlåg tillutredningenoch 469. l284 soms.

ingårförsäkringsbolag iförhållandetdock detanfördes att ettatt en
försäkringsbolaget iför utelämnaskälkanindustrikoncern utgöra att

306.SOU 1971:15koncernredovisningen s.
01:91, Koncern-rekommendation RRanför i sinRedovisningsrådet

praxis och förinternationellenlighet mediredovisning, attatt
företagmissvisande börskall bliintekoncernredovisningen som

endastantingen aktieinnehavetvari ärdotterföretagformellt är men
intesärskilda skäl inte kankontrollfaktisk utövasellertillfälligt av

behandlasdotterföretag skall inte hellerSådanakonsolideras. som
Redovisningsrådetpraxisinternationellaintresseföretag. Den som

Accountingi Internationaltill uttryckbl.a.till kommerhänvisar
ConsolidatedlASC IAS 27,CommitteeStandards s
Subsidiaries.inAccounting for InvestmentsandFinancial Statements
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Av denna framgår, vadutöver i rådets rekommendation,som attanges
dotterföretag inte får utelämnas enbart den grundenett detatt

bedriver i förhållande till övriga koncernföretag olikartad verksam-en
het. Som skäl härför anförs informationsvärdet ökaratt ävenom
sådana dotterföretag konsolideras samtidigt kompletterandesom
information lämnas avseende koncernföretagens olika verksamheter
s.k. segmentering.

ÅRLAv kap.ll ll § ABL och 3 kap. 7 § framgår koncern-att
resultaträkningen och koncernbalansräkningen för sig skall utgöravar

sammandrag moderbolagets och dotterföretagens resultaträk-ett av
ningar och balansräkningar och sammandraget skall enligtupprättasatt
god redovisningssed. Någon särskild metod för hur konsolideringen
skall gå till föreskrivs inte. Upplysning vilken metod och vilkaom
värderingsprinciper måste lämnasanvänts i förvaltnings-som
berättelsen, moderbolaget aktiebolag,är och i bilaga tillettom
koncernbalansräkningen, moderbolaget handelsbolag.är ettom

12.4.2 EG:s sjunde bolagsdirektiv

I artikel 13, tvingande för medlemsstaterna,är föreskrivs vissasom
generella undantag från skyldigheten konsolidera företag iatt
koncernredovisningen. Enligt artikel 13.1 kan sådana företag uteläm-

endast har ringa betydelse för koncernredovisningen skallattnas som
rättvisande bild koncernföretagens ställning och resultat. Omge en av

flera sådana företag tillsammans har betydelse för rättvisandeatt ge en
bild koncernen får de dock inte utelämnas. Enligt artikel 13.3av a aa
kan företag vidare utelämnas i koncernredovisningen det förom
moderföretaget föreligger väsentliga och varaktiga hinder som
begränsar dess möjligheter sina rättigheterutöva beträffandeatt
dotterföretagets tillgångar eller dess ledning. Slutligen föreskrivs i
artiklarna 13.3 b och 13.3 dotterföretag får utelämnas denatt ettc om
information behövs för koncernredovisningupprätta inteattsom en

oskälig kostnad eller inom rimlig tid kan erhållas ellerutan om
andelarna i det innehas uteslutande i avsikt säljas vidare.att

I artikel 14, tvingande för moderbolaget,är skall dotterföretagsom
driver från koncernen i övrigt väsentligt olikartad verksamhetsom

utelämnas dess medtagande skulle oförenligt med syftetom attvara ge
rättvisande bild koncernens ställning och resultat. Av artikelen av

framgår14.2 detta undantag inte får tillämpas endast det skäletatt av
koncernföretagen bedriver såväl industri-, handels- tjänsteverk-att som

samhet. Någon vägledning för tillämplighetennärmare artikel 14.1av
emellertid inte, sig i direktivet eller i medlemsländernasges vare

lagstiftning. I förarbetena till den danska årsredovisningslagen sägs att
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försäkrings-bank- ellerdåi fallrelevantsärskiltbestämmelsen ettär
lyderföretagdessadärförbl.a.företagsgrupp,ingår i attföretag en

lagstiftning.särskildunder
fall företagi denotupplysningar lämnasskall14.3artikelEnligt

detOmartikel 14.1.stödmedkoncernredovisningeniutelämnas av
ellerårsredovisningoffentliggörintedotterföretagetundantagna egen

offentliggörmoderföretagetdärmedlemsstati denkoncernredovisning
nämndaskallutelärrmats,dotterföretageti vilkenkoncernredovisningen

tillgängligaoffentligtellertill denna görasfogasantingenhandlingar
på sätt.annat

andelar iochaktierhuvudregel,skall,19artikelEnligt som
förvärvsmetoden. Itillämpningmedkonsoliderasdotterföretag av

fordratillåta ellerfårmedlemsstaterna attdockartikel 20 attanges
förutsättningarangivna ärvissaanvänds närmarepoolingmetoden om

kapitalandels-artikel 33föreskrivs iintresseföretag attFöruppfyllda.
jointfår s.k.artikel 32enligt venturesanvändasskallmetoden men

klyvningsmetoden.enligtredovisas

konsolideringsmetoderOlika12.4.3

Förvärvsmetoden

dotterföretagförkonsolideringmetodenförekommandevanligastDen
huvudregelföreskrivsmetodförvärvsmetoden. Dennas.k.den somär

Redovisningsrådet ochbolagsdirektivetsjundei detsåväl som av
dotter-förvärvföretagsmetod betraktas ettdennaVidIASC. ett av

därigenomochmoderföretagetvarigenomtransaktion,företag ensom
tillgångar och övertardotterföretagetsförvärvarindirektkoncernen

elleraktiermoderföretagetsvärdetbokfördaOm detskulder.dess av
dotterföretagetsandel ifrån denavviker egetdotterföretagetiandelar

skillnadsbe-skallandelarnaelleraktierna representerarkapital som
balansräkning vilkasdotterföretagetsipå defördelasloppet poster

Syftetbokförda vården.underskriderelleröverstigervärdenverkliga
dotterföretagetsföranskaffningsvärdekoncernensbestämmaär att

innehålleroftaköpeskillingeneftersomskulderochtillgångar
Medvarumärken.ochfastigheterövervärdenförersättning t.ex.

återan-nettoförsäljningsvärde,marknadsvärde,värdeverkligt menas
bestämtsvärdenågotellernyttovärdeskaffningsvärde, annat som

förutsättningar.ochsynvinkelutifrån köparens
styckeföregåendeenligtfördelningenefteråterstårbeloppDet som

koncerngoodwill.negativkoncerngoodwill ellerbenämns
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Poolingmetoden

När delägarna i två eller flera tidigare självständiga företag beslutar
sig för i företag, i vilket inget deatt ett nyttsamman av ursprung-
liga företagen kan utpekas dominerande, föreligger ettsom sam-

Ävengående. sådant samgående sker koncern-ettom genom en
bildning bör i stället för förvärvsmetoden den s.k. poolingmetoden
användas. Denna metod tillåten i EGzs sjunde bolagsdirektivär liksom
enligt Redovisningsrådet och IASC.

Vid poolingmetoden bibehålls i koncernbalansräkningen de värden
tillgångar och skulder upptagits till i respektive företags balans-som

räkning. Någon fördelning eller undervärdenöver- olika slagav av
tillgångar krävs således inte och någon goodwill kan därmed inte
heller uppkomma.

För poolingmetoden skall få tillämpas krävs enligt Redovisnings-att
rådet inget företagen kan utpekas köpare och ingetatt attav som av
företagen har varit dotterföretag till företag under de tvåannat senaste
åren före samgåendet.närmast Detta innefattas i kravet på själv-
ständighet. Vidare krävs samgåendet ägeratt apport-rum genom en
emission aktier i det formellt förvärvade företaget, varvid veder-av
laget aktier i det andra företaget,utgörs och den utjämningav att
mellan aktievärdena kan krävas i form kontantbetalning intesom av
överstiger tio de emitterade aktiernas verkliga värde. Minstprocent av
90 aktierna i det förvärvade företaget skall förvärvasprocent av

transaktion eller i serie transaktioner enligt fastställdgenom en en en
plan under period inte får överstiga år och det företagetten som om

emitterar aktier har aktieslag med olika eller aktieslagrösträttsom
eljest skiljer sig i väsentligt avseende får emissionen inte ändrasom

relationen mellan de olika aktieslagen. Som ytterligare förutsättning
gäller inga avtal aktieägargrupp eller möjliggöratt som gynnar en som
för aktieägargrupp bli uppköpt får finnas eller planeras vidatten
samgåendet. skallDet alltså finnas ägarkontinuitet innebärande atten
de båda aktieägargrupperna skall inflytandeutöva denövergemensamt

företagsgrupperingen. Slutligen gäller det inte får finnas planerattnya
inom tvåårsperiod efter Samgåendet väsentligatt delavyttraen en av

något de samgående företagen. Det skall således finnasävenav en
rärelsekontirzuitet.

l det fall de Redovisningsrädet uppställda kraven uppfylldaärav
det omotiverat såsom sker vid förvärvsmetoden, räknaatt,vore om

värdena i det företaget så inte sker i detnär andra eftersom ingetena
företagen kan utpekas egentlig förvärvare.av som en
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Kapitalandelsmetoden

metod för partiell konsolideringKapitalandelsmetoden är somen
dotterföretagets ochmoderbolagets andel i resultatendastinnebär att

Metoden har vidarekoncernredovisningen.kapital med ieget tas
andelarna ivärderingsmetod eftersom aktierna eller dotter-inslag av

åsätts värde i koncernbalansräkningen.ochföretaget etttas upp
för redovisningenbegränsad betydelseMetoden har endast av

tillämpningsområde intresse-huvudsakligadotterföretag dess rörutan
beskrivits i avsnitt 8.8 ochKapitalandelsmetoden harföretagen.

därför inte vidare här.kommenteras

Klyvningsmetoden

för proportionell konsolidering ochkallas ocksåKlyvningsmetoden
företagets tillgångar, skulder,andel det ägdasåinnebär att storen av

ägarföretaget redovisas i dettakostnader belöperochintäkter som
resultaträkning. huvudsak användsbalansräkning respektive Iföretags

joint Ett jointaktier och andelar i s.k.metoden på ventureventures.
drivsdess verksamhetkaraktäriseras vanligen gemensamtatt avav

har bestämmandeinte någon dessaochägarna ett ensamtatt av
finnsfattas och det ibeslutinflytande. Större ägarnagemensamt av
fattas,reglerar hur besluten skallmellan demkontraktregel ett som

intresseföretag.i vanliganågot saknassom

övervägandenKommitténs12.5

reglerar vilka dotter-artiklarna 13 och 14,Bestämmelserna i som
i koncernredovisningen,eller skall utelämnasföretag kan ärsom

införas i svensk lagstiftning. Vad gällermåste därförtvingande och
bestämmelserna ikonsolideringmetod för dotterföretagvalet ärav

innebärför medlemsstaterna. Dettaockså tvingandeartikel 19 att
konsolideras medhuvudregel skalldotterföretagkräverlagen att som

poolingmetoden får tillämpasförvärvsmetodentillämpning attmenav
det.medgermedlemsstaternaom

framstår de uttalandenanfördaframgår detSom somovanav
vilka dotterföretagavseende fråganförarbetena till ABLgjordes i om

med hänsyn till deni koncernredovisningen,utelämnaskundesom
såvältill uttryck iutveckligen, såsom denna kommerinternationella

föråldrade. Bl.a. kanbolagsdirektivet, någotsjundedetIAS 27 som
bärkraftiga fördå inte ansågsomständigheterdenågra attsomav

enligtför sådant utelämnandestödföretag idagutelämna utgöra ettett
och 14.1.13.1artiklarna
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För undantagsbestämmelsen i artikel 14.1 skallatt tillämpligvara
krävs den verksamhet dotterföretaget bedriveratt på väsentligtsom ett

avviker frånsätt övriga koncernföretags verksamhet och att en
konsolidering med tillämpning förvärvsmetoden på grund häravav
skulle stå i strid med kravet rättvisande bild. Som exempel kan

det falletnämnas bank eller försäkringsbolagatt ingåretten som
dotterföretag i koncern med industriföretag moderbolag.etten som
Förutom de olika företagen i detta fall bedriveratt väsentligen
olikartad verksamhet skulle full konsolidering försvåra analysen en av
koncernredovisningen eftersom olika redovisningsregler gäller för de
skilda företagen, Del II. Det skall i detta sammanhangse noteras att
enligt artikel 43.2 f i bankredovisningsdirektivet, vilken hänvisar till
artikel i14 det sjunde bolagsdirektivet, skall i det fall kreditinstitutett

moderföretag till eller fleraär dotterföretag inte kredit-ett ärsom
institut, de omfattas koncernredovisningen derassenare av om
verksamhet har direkt samband med bankverksamhet eller avser
tjänster knutna till sådan verksamhet. Motsvarande bestämmelse
saknas i försäkringsredovisningsdirektivet. Bestämmelsen i bankredo-
visningsdirektivet torde enligt kommitténs mening tolka detattvara

sådana dotterföretagsättet inte kreditinstitut iatt är och för sigsom
bedriva sådan från moderföretaget, dvs. kreditinstitutet,anses

olikartad verksamhet de enligt artikel 14 i det sjunde bolags-att
direktivet borde ha utelämnats i koncernredovisningen och att
bestämmelsen således undantag från huvudregelnutgör i nämndaett
artikel 14. Denna tolkning talar enligt kommitténs mening för att

imotsvarande undantag bör gälla i detäven omvända fallet, dvs. ett ikreditinstitut bör inte konsolideras moderföretaget ärt.ex. ettom
industriföretag.

skälDe enligt kommitténs mening kan anföras i vissasom mot att
fall konsolidera dotterföretag fullt dvs. svårigheternaett ut, att
analysera koncernredovisningen, sig iintegör gällandesättsamma

dotterföretaget i stället konsolideras tillämpningmed kapital-om iav
andelsmetoden eftersom denna metod innebär endast andelen i åretsatt å
resultat och kapital med. Med hänsyn till intresseföretageget tas att ett

1aldrig kan undantas från konsolidering enligt kapitalandelsmetoden
med motiveringen det bedriver olikartad verksamhetatt anser
kommittén sådana dotterföretagäven vilka förvärvsmetodenatt inte
får användas ändå bör konsolideras med tillämpning kapitalandels- áav
metoden.

Det framgårär, inte tillräckligt de olika företagenattsom ovan,
bedriver olikartad verksamhet för undantaget från konsolideringatt
skall gälla ytterligare förutsättning konsolideringutan är atten en
strider kravet rättvisande bild. Om de problemmot fullsom en
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bedriver olikartad verksamhet kan lösaskonsolidering företag somav
segmentering nettoomsättningen, varigenom skillnadernaavgenom

på ändamålsenligtolika verksamhetermellan koncernens sättett
första hand denna lösning tillämpas.bör därför i Dennaåskådliggörs,

sagda innebär i förstamed IAS 27. Detmetod överensstämmer attnu
detta inte till-tilläggsupplysningar lämnas. Försthand bör ärom

koncernredovisningen skall rättvisande bildräckligt för att anses ge en
konsoliderings-och ställning bör byteresultatkoncernens ett avav

metod övervägas.
tillämpningen förvärvs-Koncerngoodwill uppkommer vid avsom

artiklarna ochkapitalandelsmetoden skall enligt 30.1ellermetoden
avskriv-gäller för aktivering ochbehandlas enligt de regler33.5 som

enskilt företagimmateriella anläggningstillgångar ining ettav
artikel får medlems-och §§. Enligt 30.2förslagets 2 kap. 15 17

skrivskoncerngoodwill omedelbarttillåta mot egetattstaterna av
utnyttjats samtliga medlemsländermöjlighet harkapital. Denna av

tillåta sådangår emellertid inteBelgien. Utveckligen attmotutom
rekommendation IAS 22,Enligt såväl IASC:sdirektavskrivning.

koncerngoodwillRedovisningsrådetCombinations,Business utgörsom
ekonomiska livslängden. Attskall skrivas dentillgång översom aven

kapital strider den s.k. kongru-direktavskrivningtillåta motmot eget
balansräkningenssamtliga förändringar ienligt vilkenensprincipen

resultaträkningen. bakgrund detskall redovisas i Motolika poster av
skäl talar tillåtakommittén övervägandeanförda mot attattanser

kapital.direktavskrivning goodwill mot egetav
antingen köparenkoncerngoodwill uppkommerNegativ attgenom

resultatutveckling i dotterföretaget ellernegativsigförväntar en
elleri dotterföretaget undervärderatstillgångarnagrund attav

övervärderats.skulderna
intäktsföras förränkoncerngoodwill intefår negativEnligt artikel 31

resultatutvecklingen eller de förväntade kostnadernaden ogynnsamma
ske denfår enligt direktivetuppkommit. Intäktsföring även om

vinst. Enligt kommitténsrealiseradnegativa goodwillen motsvarar en
inträffa negativ goodwilli undantagsfallkan det endastmening att en

sådan goodwillregel torderealiserad intäkt utanmotsvarar ensomen
anskaffningsvärdet för aktierna eller andelarnaförklaring isinha att

förluster eller förväntadpåverkats förväntadedotterföretageti enav
tid.dotterföretaget under begränsadresultatutveckling i enogynnsam

negativ goodwill tilldärför gällahuvudregel bör sättsSom att aven
denupplöses i takt medsedan att ogynnsammareserv somen

förväntade förlusterna ellerförverkligas eller deutvecklingen
inte det i lagen börKommitténkostnaderna uppkommer. attanser
mån negativ goodwillredovisningssätt. l dennågot alternativt enanges
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kan konstateras realiserad intäkt skulle reserveringmotsvara en en av
beloppet oförenlig med kravet på rättvisande bild och bestämmel-vara

härom måste i sådant fall frångås enligt bestämmelsen i artikelsen
16.5. uttryckligen regleraAtt detta fall i lagen enligt kommitténssynes
mening därför överflödigt.

Kommittén har föreslå poolingmetodenövervägt ävenatt att
uttryckligen regleras i lagen. Enligt kommitténs mening kan metoden,
med hänsyn till de krav enligt vad förefallersträngaytterst som, som

god internationell redovisningssed, gäller för metoden skall fåattvara
tillämpas, endast komma till användning i undantagsfall. Om å andra
sidan förutsättningarna för tillämpa metoden uppfyllda kan detäratt
enligt kommitténs mening gällande det står i strid med kravetgöras att
på rättvisande bild tillämpa förvärvsmetoden, eftersom ingetatt av
företagen kan utpekas förvärvare det andra. direktivetsAv ochsom av
lagens följerkrav i sådant fall avvikelse från den föreskrivnaatt
förvärvsmetoden måste ske lagen tillhandahåller någonoavsett om

konsolideringsmetod inte.eller Med hänsyn härtill har kommit-annan
tén för föreslåinte poolingmetoden regleras i lagen.stannat att att

Eftersom klyvningsmetoden tillåten i samtliga EG:s medlems-är
länder dåoch metoden också tillämpas i svensk redovisningspraxis
talar enligt kommitténs mening övervägande förskäl bestämmelser-att

i artikel 32 regleras i svensk lagstiftning.na
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Revisionsplikt13

Gällande13.1 rätt

samtliga årsredovisningsskyldiga företag låtaEnligt svensk skallrätt
inklusive förvaltningsberättelsen.årsredovisningen,revidera

utsedd revisorskall minst bolagsstämmanaktiebolagI en av vara
aktiebolag,godkänd revisor. Iauktoriserad revisor eller större

aktieraktiebolag ellermoderbolag i koncernerstörre samt vars
noterade skall minst revisorernaoffentligtskuldebrev är en av vara
aktiebolagslagen 1975: 1385/ ABL. Lagenauktoriserad, 10 kap. 3 § /

godkända eller auktoriseradeinte andrahindrar änävenatt personer
lekmannarevisor, så längre lagens kravs.k.till revisor,revisorer utses

revisor uppfyllt.minst kvalificeradpå ären
ioch i handelsbolag moderbolaghandelsbolagI år störrestörre som

jfrdauktoriserad, 4 kap. 3 § med 2måste revisorkoncerner varaen
företagårsredovisning i vissa1980:1103kap. 3 § lagen m.m.om

ÅRL. kvalifice-inte lagen några krav särskiltövrigt uppställerI
sådana måste ha auktoriseradhandelsbolagrevisor. Andrarad än som

enbart lekmannarevisorer.kan således harevisor

bolagsdirektivEG:s13.2

föreskriver i artikel huvudregelbolagsdirektivet 51fjärdeDet a som
Sammalåta revidera årsbokslutet.bolagen skallatt person som

artikel b granskarevisionen skall enligt 51.1för även omanvarar
årsbokslutet. Med-medförvaltningsberättelsen överensstämmer

frånundanta artikel ll-bolagfår enligt artikel 51.2docklemsstaterna
utnyttjas medför direktivetsundantagsregel intekrav. Om dennadessa

sådanatill omfattarevisionsplikten i Sverige utökas ävenkrav attatt
ÅRLenligtdirektivetomfattassmå handelsbolag sommensom av

årsredovisningsskyldighet ochfrånsin storlek undantagnaärp.g.a.
revisionsplikt.därmed

artiklarna 57, 57fullständighetens skull skall ävenFör nämnas att a
undanta vissainnefattar möjligheterfjärde direktivetoch 58 i det att

emellertid iKommittén harfrån revisionsplikten.företag annat
iföreslå undantagsreglernaavsnitt 7.4, valtsammanhang, attattse
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artiklar intenämnda utnyttjas varför dessa bestämmelser lämnas
utanför fortsatta framställningenden här.

Det åttonde bolagsdirektivet reglerar frågor godkännandeom av
har för sådan lagstadgad revision räkenskaperpersoner som ansvar av

krävs enligt EG-rätten. I artikel 2.1 föreskrivs sådan revisionattsom
endast får utföras härför speciellt godkända Revisors-av personer.
utredningen, nyligen sitt betänkande Revisorerna och EG,avgettsom
anför möjlighetnuvarande lekmannarevisorer i strid medäratt att utse
direktivet såvitt de företag omfattas de fjärde sjundeochavser som av
bolagsdirektiven och därför inte längre kan bestå SOU 1993:69 s.
306.

13.3 Kommitténs överväganden

Kommittén hittills under utredningsarbetet inte funnithar anledning att
föreslå revisionsplikten för aktiebolag inskränks. Eftersom detatt

meningenligt kommitténs saknas skål i detta hänseende göraatt
åtskillnad mellan aktiebolag och sådana handelsbolag omfattassom av
lagförslaget bör undantagsregeln i artikel 51.2 i det fjärde bolagsdirek-

inte falltivet utnyttjas, i inte frågan blivit föremål förvart utan att
ytterligare överväganden i kommitténs utredning.etappen senare av

anförda innebär tidigareDet teoretiskt utökningnämnts settsom en
revisionsplikten för handelsbolag. praktikenI torde detta emellertidav

inte innebära någon ökning antalet revisioner eftersom detstörre av
kan dessa handelsbolag reviderasnormalt redan i dagantas att

bolagetantingen grund omfattas koncernredovisningattav av en
eller intresseföretag till någon delägarna och därmedutgör ett av
redovisas enligt kapitalandelsmetoden, eller grund önskemål frånav

fråndelägarna själva eller krav delägarnas revisorer.

Skyldighet auktoriserad13.3.1 revisoratt utse

ÅRLmoderbolag gäller enligt och direktFör ABL koppling tillen
koncernredovisningen det gäller bestämma bolagetnär äratt om

revisor.skyldigt auktoriserad Sådan skyldighet föreliggeratt utse
nämligen bl.a. i de fall nettovärdet koncernföretagens tillgångarav
enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två räkenskaps-senaste
åren överstiger 000 basbelopp. tveksamtl Det denna kopplingär om
kan bibehållas det sjunde bolagsdirektivet genomförs eftersom allanär

‘ sammanhang bortses frånI detta antalet anställda i koncernenäven kanatt
ha betydelse för frågan skyldighet auktoriserad revisor.att utseom
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koncernredovisningsskyldig-omfattasinte kommermoderbolag att av
medkompletterasbestämmelsemåste dennafalllheten. envart
förslagkommitténsmedmoderbolagsådanaregel föralternativ som

koncernredovisning.skyldigheten upprättaomfattasinte attav
kopplingennämndadenhandelsbolag skallgällerdet attNär noteras

koncernredovis-skyldigtbolaget upprättaärföreligger attoavsett om
förstskyldighetsådannämligenföreliggerEnligt lagenning. om

praxisEnligtminst tio.uppgår tillanställda i koncernenmedelantalet
frågankoncernredovisningintemoderbolaget upprättarfalltorde i de

medställetrevisor iauktoriserad avgörasskyldighetdess utseattom
årsredovisningar.koncernföretagensenskildadeledning egnaav

skallmoderbolagvilkafrågankanSom nämnts varasomomovan
utgångspunktmedenbart skerevisor inteauktoriseradskyldiga att utse

genomförsbolagsdirektivetsjundedetkoncernredovisning näri en
andradelvisutifrånmåste skefrågadennaprövningenutan av

föreskrivsvadmedi likhetdärvidmöjlighetEn ärkriterier. att som
frånundantagvissttillåterdirektivet,sjundei detartikel 6i som

enligtfalletochkoncernredovisningsskyldigheten, synes varasom
balansräkningar.koncernföretagenstillanknytapraxis,svensk egna

för närinnebärapraktiken gränsernaiemellertidskulle attDetta
kunde kommainträderauktoriserad revisor attskyldigheten att utse

koncerninternaeventuellaelimineringarnågraeftersomsänkas av
skulleinte göras.fordringar

böri stället övervägasföreslagit detharRevisorsutredningen att en
auktoriseradskyldighetenförgäller utsede atthöjning gränser somav

följdrevisorerför sådanakvalifikationskraveneftersomrevisor som en
möjlighethöjas. Enförslag kommerutredningensden att somav

bolags-fjärdeartikel 27 i dettillanknytapåpekarutredningen är att
Redovisningskommitténinte ankommerdet attEftersomdirektivet.

skedekommittén i dettaföreslårfrågautreda denna avnärmare
skyldighetbestämmelsernaändring att utseutredningsarbetet omaven

rådandei denmöjliga ingreppminstamedförrevisorauktoriserad som
ordningen.

nuvarandedenföreslåfördärvidKommittén har attattstannat
kompletterasdennahuvudregelbibehållsbestämmelsen attmensom
något deförfall deti detinnebördbestämmelsemed att avaven

såkoncernredovisningnågoninteräkenskapsåren upprättatsaktuella
koncernföre-enskildautgå från deställetåret ibeträffande detfår man

moder-fråganprövningenvidårsredovisningar omavtagens egna
revisor.auktoriseradskyldigtbolaget är att utse



270 Revisionsplikt SOU 1994: 17

13.3.2 Placeringen revisionsreglernaav

Revisionsbestämmelserna finns för aktiebolagens del i 10 kap. ABL
ÅRL.och för handelsbolagen i kap.4 Bestämmelserna omfattar dels

regler revisionsplikt, antal revisorer och skyldighetom om att utseom
auktoriserad revisor, dels bestämmelser revisorernas roll ochom
ställning i förhållande till bolaget.

Frågan är nämnda bestämmelser lämpligen bör placeras.var Ett
alternativ tillsvidareär låta reglerna kvarståatt i nämnda författningar.

ÅRLDetta innebär för handelsbolagens del 4 kap. skall tillämpasatt
samtliga handelsbolag, dvs. demävenav omfattasav som av

kommitténs lagförslag. Ett alternativ införaärannat regleratt om
revision i handelsbolag i den lagen. Detta skulle medföra denya att
handelsbolag omfattas denna helt och hållet undantas frånsom av
ÅRL:s tillämpningsområde. Ytterligare alternativ samtligaett är att
revisionsbestämmelser för både aktiebolag och handelsbolag förs över
till den årsredovisningslagen.nya

I Aktiebolagskommitténs utredningsuppdrag ingår närmareatt
utreda revisorernas roll och deras ställning i förhållande till bolaget.
Motsvarande bestämmelser för handelsbolag förär närvarande inte
föremål för någon utredning. Det sistnämnda gäller bestämmel-även

revision i ekonomiska föreningar. Nu berörda frågorserna om kan
möjligen komma aktualiseras Redovisningskommitténnäratt i nästa

arbetet skall huretapp överväga efterlevnaden redovisnings-av av
skall säkerställas. dennaI första arbetetnormer bör därföretapp av

nuvarande bestämmelser reglerar revisorernas roll och ställningsom
oförändrade.i handelsbolag kvarstå Eftersom ekonomiska föreningar

inte alls berörs kommitténs framlagda förslag lämnas dessaav nu
utanför den fortsatta framställningen.

Frågan ÅRLdå de bestämmelserär i dag finns i 4 kap.om som
skall införas i den årsredovisningslagen. Konsekvensen härav blirnya
emellertid bestämmelser revisorernasatt roll och ställning iom
handelsbolag finns i denna lag medan motsvarande bestämmelser för
aktiebolag finns i ABL. Mot det tidigare anförda alternativet att
överföra revisionsbestämmelserna i ABL till den lagen talar detnya
förhållandet bestämmelserna föremål föratt är särskild utredning.
Frågan i vad mån revisionsbestämmelserna för aktiebolag och för
handelsbolag i framtiden kommer utformas på måsteatt sättsamma
därför lämnas liksom fråganöppen huruvida bestämmelser om
revisorernas ställning i aktiebolag kommer föreslås intagna iatt vara
ABL i framtiden.även Om så blir fallet talar detta för ävenatt
motsvarande bestämmelser för handelsbolag hålls utanför den
föreslagna årsredovisningslagen.

.
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revisionsplikt,bestämmelserinföraalternativtänkbart ärEtt att om
revisor iauktoriseradskyldighetochrevisorerantal att utseomom

rollrevisorernasreglerarbestämmelserdemedanlagenden somnya
ÄRL. meningkommitténsEnligt ärochbehålls i ABLställningoch

revisions-uppdelningsådanföretaolämpligtemellertiddet att aven
splittradeslagstiftningen ännumedföraskulledeneftersomreglerna att

mer.
1980:1102till lagenKommittén har övervägtäven att om

revisions-flyttahandelsbolagslagenenkla bolagochhandelsbolag
skallhandelsbolagbådehandelsbolag, dvs.samtligaförreglerna som

ÅRL omfattassådanaochgamlaenligtårsredovisningupprätta avsom
lösningmed dennafördelarna ärEn attlagen.föreslagnaden avnu

innehålla någrabehöverinteårsredovisningslagenföreslagnaden
aktiebolagavseende påmedsighuvudrevisionsregler över taget vare

medocksålagstiftningeniSystematiken stämmerhandelsbolag.eller
föreningar. Enekonomiskaoch föraktiebolagförgällerden som

årsredovis-ochårsbokslutbestämmelseremellertidnackdel är att om
ÅRL1976:125,bokföringslagenfinnas iskullehandelsbolagning i

skulleRevisionsreglernaårsredovisningslagen.föreslagnai densamt
revisionsreglernaOmhandelsbolagslagen.isamladedäremot vara

koncerndefinition knytasocksåmåstehandelsbolagslagenflyttas till en
reglerna.till

förhoppningkommitténssammanhangiframgåttDet är annatsom
fåskall kunnautredningsarbetet ettefterlagen nästa etappatt av

samtligafallet kommerså blirOmtillämpningsområde.utökat
då ingetfinnsoch detlagendenomfattashandelsbolag somatt nyaav

Omhandelsbolagslagen.finns i ävenrevisionsreglernatalar attmot
ÅRL omfattas denskallomfattasi dagnäringsidkareandra avavsom

kommitténproblemmotsvarandeemellertiduppkommerlagen somnya
skallför dvs.dessa,delhandelsbolagensför ävenlösahar varattnu

placeras Dennäringsidkareenskildaför bl.a.revisionsreglerna
samtligasammanförakanskesiktlösningenlämpligaste attvore

emellertid intedetframgårlag. Som äri endarevisonsregler ovanen
förochåaktiebolag,förrevisionsbestämmelsernasäkert ena,att

i framtidensidanå den andranäringsidkare,övrigaochhandelsbolag
därförskullereformsådanEnsätt.utformaskommer att samma

genomföras.den kaninnanutredningytterligarekräva
finnainte kunnatkommitténanförda hardetframgårSom ovanav

revisionsbestämmelsernafråganlösningbrariktigtnågon om var
kommitténsenligtdetförhållandeVid sådant ärplaceras.bör

välja denlämpligastskedenuvarandefall ii attuppfattning vart
lagstiftningen.nuvarandei deningreppminstkräverlösning som
föreslå någonvidare intetillsfördärförharKommittén attstannat
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ändring vad gäller placeringen revisionsreglerna. För aktiebolagensav
del innebär detta bestämmelserna ligger kvar i 10 kap.att ABL medan

ÅRLdet för handelsbolagens del innebär 4 kap. skall tillämpasatt
ÅRL:shandelsbolagdeäven undantagits från tillämpnings-av som

område i övrigt. Kommittén har dock valt föreslå bestämmelseratt att
avlämnande redovisningshandlingar till revisorer, 4 kap. 8om §av

andra stycket, och offentliggörande revisionsberättelsen, 4 kap.om av
12 införs i den lagen eftersom motsvarande bestämmelser förnya
aktiebolagens del, konsekvens kap.ll ABL upphävs,attsom en av
kommer återfinnas i denna.att

Som konsekvens kommitténs ställningstagande kommeren ävenav
ÅRL5 kap. 2 § besvär vissa beslutöver enligt 4 kap. gällaom att

de handelsbolagäven omfattas den lagen.som av nya

4
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Offentlighet14

Gällande14. råttl

Årsredovisningen i sin helhet.offentliggörasundantagskall utan
aktiebolagslagen§kap. 3enligt llskallaktiebolagSamtliga

ochresultaträkningendeteftermånadABL1975:1385// senast en
årsredovis-avskriftinsändafastställda,blivitharbalansräkningen av

registreringsverket PRV.ochtillrevisionsberättelse Patent-ochning
verk-ellerstyrelseledamotskallårsredovisningenavskriftenPå av

och balans-resultaträkningbevistecknaställande direktören attom
Beviset skallfastställelsedagen.uppgiftmedfastställtsräkning om

beträffande bolagetsbeslutbolagsstämmansuppgiftinnehållaäven om
skyldigheter kandessafullgöraUnderlåtenheteller förlust.vinst att

verkställandeochstyrelseledamöternaförskadeståndsansvarmedföra
revisionsberättelseårsredovisning ochUppgiftdirektören. attom

ochaktiebolagsregistretinföras iintebehövertill PRVinkommit
Vadkap. 2 § ABL. ägerjfr 18kungörasheller sagtsdärmed inte nu

tillämpning påmotsvarandestycket ABLandra10 §kap.enligt 11
koncernrevisionsberättelsen.ochkoncernredovisningen

stycket lagenfjärde§kap. 2enligt 2skallHandelsbolag
ÅRLföretagi vissaårsredovisning senast1031980: l sexm.m.om

ochårsredovisningenutgång hållaräkenskapsåretseftermånader
intresse-för allaföretaget ärtillgängliga hosrevisionsberättelsen som

efter särskilt§enligt 2 kap. 4skallhandlingardessaAvskriftrade. av
utfärdasförläggandeSådant närin dit.sändasPRVföreläggande av

skyldigtstycketförstakap. 3 § ärenligt 4Bolagdet.begärnågon som
denföreläggande inomsärskiltrevisor skallauktoriseradha utanatt
32 kap.handlingar till PRV,nämndasända intid angettssom nyss

skyldighet förinte någonföreliggeraktiebolagfrågaLiksom i om
revisionsberättelse iochårsredovisninguppgifterföra inPRV att om

kungöraskyldighetnågonhellerdärmed inteochhandelsregistret att
Avskrift koncern-157/./1974:handelsregisterlagenjfr 18 §dessa av

kap. 6§enligt 3skallkoncernrevisionsberättelseochredovisning
räkenskapsårmoderbolagetsutgångeneftermånadersenast avsex

till PRV.sändas in
finnsenligtsanktionsbestämmelsedentillMotsvarigheten ovansom
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ÅRLi ABL saknas i eftersom de skyldigaär ochupprättaattsom
sända in årsredovisning i handelsbolag, nämligen bolagsmännen,ett

alltid solidarisktär ansvariga för bolagets förpliktelser. Bestämmel-
i ABL gäller endast aktiebolagets årsredovisning och intesen egen en

årsredovisning i handelsbolag aktiebolaget, i egenskapett som av
bolagsman i handelsbolaget, skyldigt inär till PRV eftersomatt ge

ÅRLdenna skyldighet inte regleras i ABL i och denna lag saknarutan
motsvarande bestämmelse. Att delägarna i handelsbolagett svarar
solidariskt för bolagets förpliktelser framgår de allmänna be-av
stämmelser i lagen 1980:1102 handelsbolag och enkla bolagom som
reglerar handelsbolagets förhållande till tredje Om aktiebolag,ettman.

komplementär iär kommanditbolag,t.ex. underlåterettsom ensam att
in kommanditbolagets årsredovisning till registreringsmyndighetenge

det således för förpliktelserde uppkommer för kornmandit-svarar som
bolaget något särskilt stadgande härom. Däremotutan saknas det
möjlighet överföra aktiebolagets styrelseledamöteratt ochansvaret
verkställande direktör på det gäller beträffandesätt aktiebolagetssom

årsredovisning.egen
Enligt 19 kap. 2 § ABL kan1 verkställande direktör eller styrelse-

ledamot i aktiebolag vid vite föreläggas sända in redovisnings-ett att
handling, revisionsberättelse eller delårsrapport. På motsvarande sätt

ÅRLkan bolagsman i handelsbolag enligt 5 kap. 1 § föreläggasetten
in de nämnda handlingarna för handelsbolagetatt till PRV.ge

Bestämmelserna tillämpliga påär även motsvarande handlingar för
koncernen. I finnsABL vidare bestämmelse aktiebolagatt etten om

inte har in årsredovisningsänt för något de tvåsom senasteav
räkenskapsåren skyldigt träda i likvidation,är 13 kap. 4 § 4 ABL.att

14.2 EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv

Enligt artikel 2.1 f i EG:s första bolagsdirektiv, det s.k. publicitets-
direktivetl, skall aktiebolag för varje räkenskapsår offentliggöra
balans- och resultaträkning. Enligt artikel 3 direktiv skall allasamma
handlingar enligt artikel 2 offentliga dels antingenär förvaras isom
den akt skall läggas för varje bolag i det bolagsregister därsom upp
bolaget skall registrerat eller föras in i bolagsregistret, delsvara
publiceras i nationell tidning. Publiceringen sker antingenen genom

handlingarna helt eller delvis återges elleratt hänvisningattgenom
sker till handling införd i registret. Offentliggörandetär beståren som

‘ Se genomförandet detta direktiv i svensk lagstiftning Aktiebolags-om av
kommitténs delbetänkande Aktiebolagslagen och EG, SOU 1992:83.
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publicering.dels registrering, delsnämligentvåsåledes momentav
vederbör-enligt artikel 47.1bolagsdirektivet kräverfjärdeDet att
revisions-förvaltningsberättelse ochårsbokslutfastställtligen samt

medlemsstats lagstiftning ienligt varjeoffentliggörsberättelse
bolagsdirektivet. Förvalt-i det förstamed artikel 3överensstämmelse

stycket inteartikel 47.1 andraenligtningsberättelsen behöver
tillgänglig hosi stället hållsdendettaoffentliggöras sätt om

avseende på koncern-medbestämmelserMotsvarandebolaget.
i sjunde bolags-och 38.2 detartiklarna 38.1finns iredovisningen

direktivet.
sådana handels-tillåtafår medlemsstaternaartikel 47.1Enligt atta
för sända indirektivet i ställetomfattasi och för sigbolag attavsom

tillgängliga.registreringsmyndigheten håller dessatillhandlingarna
ansvarigasamtliga obegränsatdockskall medges krävsdettaFör attatt

första stycket, dvs.artikeli l.lsådana bolagdelägare är avsessom
under någondessa lydermotsvarande, ochaktiebolag eller att annan

offentliggördessa bolagingetlagstiftningmedlemsstats samt att av
eller allamed sitttillsammansårsboksluthandelsbolagets eget, att

någoninte lyder underbolagdelägareansvariga ärobegränsat som
formrättslighar ärlagstiftningmedlemsstats somenmen som

aktiebolaget.jämförbar med
tillåta47.2 och 47.3enligt artiklarnamedlemsstaternafårVidare att

balansräkning ochoffentliggör27-bolagartikelartikel ochll- noter
resultaträkning,artikel ll-bolag,såvitt gälleroch,förkortad formi att
offentliggörs.inte allsrevisionsberättelseförvaltningsberättelse och

artiklarna 57, 57skull skallfullständighetens ävennämnasFör att a
skyldig-vissa företag frånundantamöjligheterinnefattar58och att

emellertid iKommittén harsitt årsbokslut.offentliggöraheten att
föreslå undantags-valtavsnitt 7.4,sammanhang, attattannat se

bestämmelservarför dessainte införsartiklarnämndareglerna i
framställningen.utanför den fortsattalämnas

förvaltningsberättelseårsbokslut ochskallartikel 48Enligt ett en
med denform ochåterges i deni sin helhetoffentliggörssom

åtföljasrevisionenförtill grundlegatordalydelse samt avsom
offentlig-årsbokslut inteskick. Omi oavkortatrevisionsberättelsen ett

hänvisning till detenligt artikel 49skall görassin helhetigörs en
bestämmelsernagrundin påårsbokslutet harvilketregister till getts av
koncernredovis-påtillämpasArtiklarna skallartikel 47.1. äveni
årsbokslutbolagsdirektivet. Ettsjunde38.5 i detartikel somningen,

åtföljasfår inteförkortad formioffentliggörspå detta sätt av
direktivet föreskrivssvenska versionendenrevisionsberättelsen. I av

omfattasfall inte behöveri dettarevisionsberättelsenför sigi och att
danskaengelska och denmed denjämförelseoffentliggörandet. Enav



276 Oflentlighet SOU 1994:17

versionen dock vid handen detta felöversättningär vilketattger en
också framgår uttalande från kontaktkommittén,ett avsnitt 6.2.3,av se
i vilket revisionsberättelsensägs i detta fallatt "may under no
circumstances such partial publication". Kontaktkommitténaccompany
har vidare uttalat det det reviderade årsbokslutetäratt Omsom avses.

bolag och låterupprättar revidera förkortadett balansräkning,
resultaträkning och jfr artiklarna 11, 27 och 44,noter, dessautgör
handlingar bolagets fullständiga årsbokslut. Ett offentliggörande av
dessa handlingar innebär således årsbokslutet offentliggörs i sinatt
helhet.

Eftersom kommittén föreslår undantagsbestämmelserna iatt
artiklarna och11 44 inte utnyttjas får det sist sagda endast avseende
på den förkortade resultaträkningen.

artikelI 38.6 i det sjunde bolagsdirektivet föreskrivs medlems-att
skall föreskriva lämpliga påföljder förstaterna underlåtenhet iakttaatt

bestämmelserna offentliggörande i artikeln. Motsvarande be-om
stämmelse saknas i det fjärde direktivet.

Frågan medär uttrycket "offentliggöra" i artiklarna 47.2,om man
47.3, 48 och 49 själva ingivandet till och registreringen hosavser
registreringsmyndigheten eller det eventuellär publiceringom en av
bolaget självt avses.som

Något krav det enskilda bolaget skall låta publiceraatt sitt
årsbokslut, sin förvaltningsberättelse och sin revisionsberättelse finns
inte i sig det första eller det fjärde bolagsdirektivet dettavare utan
åvilar registreringsmyndigheten. Detta talar för bestämmelserna iatt
artikel 47.2 och 47.3 de handlingar skall in till ochavser som ges
registreras hos myndigheten och dessa bestämmelser således skallatt

Åundantag från huvudregeln i artikel 47.1. andra sidanses som
föreskriver artikel 49 i det fall årsbokslut inte offentliggörs iatt sinett
helhet så skall hänvisning lämnas till det register dit handlingen har

in enligt artikel 47.1, dvs. enligt huvudregelngetts det detärattom
fastställda årsbokslutet skall in för registrering. Detta talar försom ges

det det fullständigaär årsbokslutet skallatt in för registreringsom ges
och med uttrycket "offentliggöra" i fall iatt artiklarna 48 och 49vart

eventuell publicering bolaget.avses en av
Av uttalande från kontaktkommittén framgårett följande angående

offentliggörandet. "Once they have been approved, annual accounts
published. This takes the form of the being entered in theare accounts

register, which the public has and followedto bycompany access,
publication in national Such publication be completegazette.a may or
partial consist only of reference the fact that the documentor tomay a
has been entered in the register." Vidare anförs dessa offentlig-att
göranderegler inte medför något hinder sådan publiceringmot som
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docksyftendirektivets ärmassmedia. Ettibolagetföretas t.ex. avav
blirpubliceringfrivilligellerobligatorisksådanförhindra attatt

årsbokslutetz.läsarnavilseledande för av

övervägandenKommitténs14.3

fullständignågåttintedetframgår attframställningen attAv ovan
artiklarnai"offentliggöra"uttrycketmedvadiklarhet avsessom

förstnämndatvåi dedetförskäl talarVissaoch 49.48 att47.3,47.2,
registreringsmyndighetentillingivandetsjälva avses.somartiklarna är

utnyttjandeinnebärasvensk delför ettskulle atttolkning avDenna
inbolag kanmedförartiklari dessa ettattundantagsreglerna ge

från de upprättatsavvikerPRVtillårsredovisningshandlingar somsom
i bolaget.revideratsoch

skälnågraframkommitinteutredningsarbetetunderhittillsharDet
bolagensinnebärordningennuvarande atti denändringgöra somatt

ochdeform upprättatsi denochsin helhetiårsredovisningshandlingar
bestämmelsernaEftersomtillgängliga.offentligtskallreviderats vara

intedärförkommitténhartvingandeinte47.3och är47.2artiklarnai
bestämmel-hurfråganutredafullständigtnödvändigtdet omattansett

tolkas.skallserna
uttrycketmedtvekannågonrådadet inte atttordeDäremot om

publiceringden49och48artiklarnai"offentliggöra" somavses
sistnämndadessaomfattasfalldeIföretar.sjävtbolaget avsom

årsredovisnings-fullständigadesåledesförutsättsbestämmelser
initiativ låterbolagetvareftertill PRV egetinhahandlingarna getts

delvis.ellerheltdessapublicera
publicering.sådanpåvissa kravartiklari dessaställerDirektivet en

iåtergessin helhetipublicerasårsredovisningskallSålunda somen
revisionförgrundtilllegatordalydelsemed denochformden som

ipublicerasOm den48.artikelrevisionsberättelsen,åtföljassamt av
dettillskehänvisninganmärkasskall dettaform samtförkortad

revisionsbe-får intefalldetta49. Iartikelin,dendärregister getts
publiceras.rättelsen

i dagårsredovisningshandlingaroffentliggörshuvudregelSom
dock meddeträckerfall attvissaItill PRV.sänds indeattgenom
möjlighet harSistnämndabolaget.hostillgängligahållshandlingarna

artikel 47.1ochstycketandraartikel 47.1imotsvarighet a.sindelvis
medanförvaltningsberättelsenendastbestämmelseFörstnämnda avser

Eurotheharmonization inaccountinThe ean2 PEG-kommissionen, g
34.1990,..communities, s.
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sistnämnda bestämmelse i och för sig årsbokslutet gälleravser men
endast under förutsättning de obegränsatatt ansvariga delägarna i
bolaget utländskaär företag viss form. Enligt kommitténs meningav
skulle inte utnyttjande deett angivna undantagsreglerna i artiklarnaav
47.1 och 47.1 medföra någon sådan lättnad föra sig bolagenvare
eller PRV kan motivera bestämmelserna införs,som att i det första
fallet beroende undantaget begränsatatt är till förvaltningsberättel-

och i det andra fallet för detsen antal bolagatt skulle berörassom
torde mycket begränsat. Vidare kommitténvara det måsteanser att
kunna anföras starka skäl för det skallatt motiverat göraattvara
skillnad mellan aktiebolag och handelsbolag. Eftersom undantaget i
artikel 47. l begränsatär till handelsbolag talar dettaa även detmot ett
införs. Kommittén har därför valt föreslå undantagsreglernaatt att i
artiklarna 47.1 och 47.1 inte utnyttjas. En följd detta ställnings-a av
tagande är samtliga handelsbolagatt omfattas kommitténssom av
förslag måste offentliggöra sin årsredovisning och revisionsberättelse

sända in handlingarnaatt till PRV.genom
föreliggerDet enligt svensk inte någoträtt krav uppgifteratt om

ingivna årsredovisningshandlingar skall kungöras. Kommittén föreslår
därför det i årsredovisningslagenatt införs bestämmelse dennaen av
innebörd.

Nuvarande bestämmelser vitesföreläggande för denom som
underlåter fullgöra sina skyldigheteratt sända koncernredo-att
visningshandlingar till PRV uppfyller enligt kommitténs mening kravet
i artikel 38.6 i det sjunde bolagsdirektivet.
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SpecialmotiveringIII

årsredovisningslagtillFörslaget

sjundeochfjärdetill EG:sansluterlagförslag näraKommitténs
EES-enligtåtagandeSverigesgrundasInförlivandetbolagsdirektiv.

tolkningenförbetydelseavgörandefåförhållande kanDettaavtalet.
väsentligtalltidessaocksåinnebärochbestämmelser attlagensav

europeisktlagvalsregeln 13171992:§ lagen etti 5under omfaller
EES-lagen./EES/samarbetsområdeekonomiskt

skerförevarande fall,i trans-såsominförlivande, genomNär ett
medsambandetochEG-ursprungetfrågan huraktualiserasformation,

uppmärksammadesfrågaDennamarkeras.börlämpligenEES-avtalet
iföreslogsdålösningEnligt denEES-lagen.tillförarbetena somi

information lämnaserforderligskulleLagrådet entill genomremissen
emellertidförordadeLagrådetförfattningssamling. enSvensktillnot
utsträckningmöjligaisambandet störstainnebarordning attsom

till EES-propositionenIförfattningstexten.framgå direktskulle av
Lagrådetstillistatsrådetföredragande stortdetsiganslötlagen
lämpligt,ochmöjligtdå detfalli äruttaladeochsynpunkter att man,

uttrycktillkommamed EG-rättensambandetlåtaefterborde sträva att
hindrabordeintedetta attförfattningstexten mani attredan men
medpå detvidare noterbyggermån systemviss somoch ibehåller

prop.tillämparlängesedanförfattningssamlingSvenskutgivaren av
187.1991/922170 s.

årsredovisningslagenföreslagnadenharKommittén övervägt om
medsambandlagenserinrarbestämmelseinnehållaborde omsomen

betydelsedock främstbestämmelse harsådan somEES-avtalet. En
tillgodoseskunnadärförbordesyfte genom enläsanvisning. Dess

Påförfattningssamling.Svenskimetod, notenklare t.ex. engenom
sammanhang,framgått ikommittén, annatdåochgrund härav som

kunnabörutredningsarbeteti geslagen nästamed etappräknar att av
kan sägasinte längrevarefter lagentillämpningsområde,vidareett

‘ 1.3.1.avsnittSe
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huvudsakligen resultat Sverigesett anpassning tillvara EG-rättenav
på redovisningsområdet, har kommittén för inte föreslåstannat att
någon sådan bestämmelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §
I lagrummet lagens tillämpningsområde påanges sättett motsva-som

artikel i1 det fjärde bolagsdirektivet och artikelrar 4 i det sjunde
direktivet. Bestämmelsen innebär handelsbolagen delasatt i tvåupp

omfattas bokföringslagen /1976:grupper: 125/en som BFL ochav
lagen 1980: ÅRLl 103 årsredovisning i vissa företagom ochm.m.

omfattas förslaget. De handelsbolagen som omfattasav som av
förslaget för det förstaär sådana i vilka samtliga obegränsat ansvariga
delägare svenska aktiebolag,är utländska företag omfattassom av
direktivet eller utländska företag inte lyder under någon EG:ssom av
medlemsstaters lagstiftning har rättslig formmen som ären som
jämförbar med formen för de företag omfattas direktivet,som av
artikel 1.1 tredje stycket i det fjärde direktivet.

Det fjärde direktivet omfattar sådanaäven handelsbolag i vilka
samtliga obegränsat ansvariga delägare antingen aktiebolagär eller
sådana handelsbolag beskrivits, artikel fjärde1.1 stycket.som nyss

Enligt svensk samtligarätt är delägare i vanligt handelsbolagett
obegränsat ansvariga för bolagets förpliktelser. I kommanditbolag,ett

speciell formär handelsbolag, kan däremotsom elleren fleraav en
delägarna ha begränsatett är tillav gjorda insatser.ansvar som

Bestämmelsen samtliga obegränsatatt ansvariga delägare skall vara
företag viss såledesär överflödig beträffandetyp vanligaav handels-
bolag och endast sikte på kommanditbolagen.tar

Kommittén har valt föreslå lagenatt tillämpligävenatt görs på andra
handelsbolag sådanaän formellt omfattas direktivet bolagetsom av om
ingår i koncern där moderbolaget sådant aktie-ären eller handels-
bolag omfattas direktivet. Anledningen härtillsom det blirav är att
både komplicerat och kostsamt koncernredovisningupprättamer att i
det fall något koncernföretagen sinupprättar årsredovisningav egen
enligt helt andra regler. Kommittén medvetenär dessa problemattom
inte begränsadeär till de fall där det ingår handelsbolag i koncernen

de kan uppstå iutan det fallatt även det ingår ekonomiskt.ex. en
förening i koncernen. Att utöka lagens tillämpningsområde till andra
företagsformer aktiebolagän och handelsbolag kräver emellertid andra
överväganden varitän möjliga inom den tid stått till kommit-som som
téns förfogande.

Undantagsbestämmelsen i sista stycket har naturligtvis endast



Specialmozivering 2811994:17SOU

ârs- koncernredovis-aktiebolagens ochavseende på de nämnda egna
ansvariga delägare i handelsbolagsamtliga obegränsatOmningar. ett

tillämplig påi stycket lagenaktiebolagsådana ärär angessom
handelsbolaget.

bolagsdirektivet får medlemsstaternai det sjundeartikel 5Enligt
från skyldighetenmoderbolagfinansiella holdingbolagundanta ärsom

angivna förutsätt-koncernredovisning vissa närmareupprättaatt om
skäl föreslå dennaKommittén har inte funnituppfyllda.ningar är att

bankredovisningsdirektivet,artikel 42.2 iundantagsregel införs. I se
inteemellertid i den mån medlemsstatDel II,vidare att enanges

koncernredovisnings-direktivet skalli det sjundeartikel 5tillämpar
sådana moderföre-bankredovisningsdirektivet gälla förireglerna även

innehav i dotterföretagändamål förvärvaharinte än attannattag som
uteslutande ellersåvitt dotterföretageninnehav,förvalta sådanaoch att

finns ibestämmelsekreditinstitut. Motsvarandehuvudsakligen är
Bestämmelsernasförsäkringsredovisningsdirektivet.iartikel 65.2

självaholdingbolag intefinansiellavissa ärinnebörd är att som
skallförsäkringsbolag dettarespektive upprättakreditinstitut trots
i bankredovis-bestämmelsernakoncernredovisning med tillämpning av

Vilkaförsäkringsredovisningsdirektivet.respektiveningsdirektivet
årsredovisningslag erfordrastillkommitténs förslagiändringar som

framgår Del II.bankredovisningsdirektivetiinnehållet avg.a.p.

2 §
aktiebolags-kap. §motsvarighet i 5sinBestämmelsen har närmast

syftar tilloch3 kap. 4 § ARLABL och1975:1385/lagen / att
upprepningar i lagtexten.onödigaundvika

§3
bolagsdirektiveti sjundeartikel detl.lstycket lFörsta motsvarar a

Ordetsvenskmed gällandei huvudsak rätt.och överensstämmer
innehav till följdäganderättsåväl innehav medomfattar"innehar" som

åtföljandefall pantsättning medalla rösträttpantsättning. Inte avav
Punkten 2nedan.bestämmelse, 5 §dock dennaomfattas seav

nyhetdirektivet. Dettabb i det sjundeartikel d är1.1motsvaras enav
iartikel b3 l.lavsnitt 8.4. Punktensvenski rätt, motsvararse

omfattas idagdärSådant inflytandedirektiv. avavsessomsamma
uttrycketkoncerndefinitionen. Medi den svenskasekundärregeln

handelsbolag. Deledningen iledningsorgan""motsvarande ettavses
lagreglera-sådana bolag inteioch verkställande ärbeslutande organen

sjunde direktivet.artikel i detpunkten 4 l.lSlutligende. motsvarar c
artikel 3.2 i detartikeldelvis 2.1stycketAndra samtmotsvarar

Innebördengällandemedoch rätt.direktivetsjunde överensstämmer
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bestämmelsen indirekta innehavär aktier eller andelar iattav ettav
företag jämställs med direkta innehav.annat

Tredje stycket kap.1 2 § tredje stycket ABL och kap.lmotsvarar
ÅRL.§ fjärde1 stycket

Fjärde stycket innehåller definition begreppet "koncernföretag"en av
eftersom detta begrepp återkommer på flertal ställen i lagen.ett
Innebörden definitionen med koncernföretagär samtligaattav avses
företag ingår i och koncern, dvs. inte enbart moder-som en samma
bolag och dotterföretag systerföretag.ävenutan t.ex.

4 §
Bestämmelsen innehåller definition begreppet "intresseföretag"en av
och artikel 33.1 i det sjunde bolagsdirektivet.motsvarar

Bestämmelsen i andra stycket presumtionsregel. Omär bolageten
kan visa det det innehar i företagröster iatt trots att ett annat en
omfattning överstiger den angivna saknarprocentsatsen ettsom
betydande inflytande företaget detta inteöver intresseföretag.utgör ett
Angående innebörden rekvisitet "innehar", under 3av se ovan

Tredje stycket artikel 33.1 sista meningen jämfört medmotsvarar
artikel 2.1. Innebörden bestämmelsen indirekta innehavär attav av
aktier eller andelar i företag jämställs med direkta innehav.ett annat

§5
Första meningen delvis artikel 2.1 artiklarna 2.2 ochmotsvarar samt a
2.2 b i det sjunde bolagsdirektivet och reglerar det fallet någonatt
uppträder mellanman för fysisk eller juridisksom en annan person.
Bestämmelsen, såvitt gäller beräkningen antalet röster utgörsom av

undantag från huvudregeln i första1 stycket§ täcker såväl detett
fallet det bolag moderbolag skall eller dessatt prövasstatusvars som
dotterföretag uppträder mellanman för detsom en annan person som
fallet någon uppträder mellamnan för det prövadeatt annan som
bolaget eller dess dotterföretag. Rekvisitet "handla i föreget namn

räkning" får omfatta förutom bulvanskap deävenannans anses rena
fallen den innehar aktierna eller andelarnaröstar säkerhetatt som som
och enligtutövar instruktionerrösträtten eller i densetc. mottagna
intresse har ställt säkerheten, jfr artikel 2.2som

Andra och tredje meningarna artikel 2.3 i det sjundemotsvarar
direktivet och medöverensstämmer svensk jfr 9 kap. § fjärderätt, l
stycket ABL. Innebörden moderbolaget inte får räkna inär dessaatt
aktier eller andelar i sitt innehav jfr 3 § andra stycket ovan och
vidare det totala antalet för samtliga aktier eller andelarröster iatt ett
dotterföretag eller intresseföretag skall minskas med antalet förröster
aktier eller andelar innehas angivet sätt.som
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Årsredovisning2 kap.

Hänvisningar till artiklar artiklar i det fjärde bolagsdirektivetavser om
särskiltinte annat anges.

1 §
stycket bl.a. artikelFörsta 2.1 och iöverensstämmermotsvarar

Ävenmed gällandehuvudsak svensk det för de flesta framstårrätt. om
naturligt betrakta koncernredovisningen del denattsom som en av

årsredovisning moderföretag har kommittén funnitupprättar,ettsom
de häremot framfördes vid införandet ABL,argumentatt som av se

avsnitt alltjämt har sådan bärkraft och står7.3.1, i sådanäven
den utformning fjärdesamklang med de och sjunde bolags-som

fått ändringdirektiven någon inte böra ske den rådandeatt ansetts av
ordningen.

Andra och tredje styckena med kap.11 2 § andraöverensstämmer
ÅRL.och 2 kap. § tredje stycket Beträffandestycket ABL 2 inne-

ÅRLtredje stycket kan hänvisas till förarbetenabörden till variav
bestämmelsen för handelsbolag innebär samtliga bolagsmänsägs att att

underteckna årsredovisningen förskall och andra juridiska personer
ställföreträdarebehörig prop. 1979/80:l43 151. Ett kommandit-s.

beståbolag kan antal delägare begränsat tillärett stortav vars ansvar
mening inte rimligtgjorda insatser. Det enligt kommitténs krävaär att

samtliga sådana begränsat ansvariga delägare skall undertecknaatt
årsredovisningen. tredje stycket därför uttryckligenI samtligaattanges
obegränsat ansvariga delägarna skall underteckna årsredovisningen.

vanliga handelsbolag innebär detta samtliga bolagsmän måsteFör att
iskriva under medan det kommanditbolag tillräckligt dettaär görsatt

komplementärerna.av
för årsredovisningensUppgift dagen undertecknande skall finnasom

årsredovisningar.i såväl aktiebolags handelsbolags I förtydligandesom
syfte har därför bestämmelse härom införts i fjärde stycket. Ien
gällande saknas denna bestämmelse.ABL

2 §
Paragrafen artiklarna 2.2-2.5. direktivtexten talasImotsvarar om
företagets tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och resultat vilket
i förslaget har sammanfattats med begreppen ställning och resultat.

i paragrafens första stycke redovisningen skallKravet att ge en
bild företagets ställningrättvisande och resultat överordnatärav

kvalitativa krav direktivetsövriga bestämmelser uttryck för,som ger
såsom kraven redovisningenartikel 31, skall upprättast.ex. attse

enligt principerna "going concern", försiktighet, jämförbarhet,om
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överskådlighet och fullständighet. Begreppet "rättvisande bild" har sitt
i brittisk redovisning. Genom det tagits in i EG-direktivenattursprung

emellertid blivithar det del EG-rätten. Härav följer dessatten av
innebörd inte endast kan tolkas utifrån brittisk lag och praxis. harDet
inte gått klarlägga den EG-rättsliga innebördennärmareatt av
begreppet och det skall i sammanhanget påpekas uppgiftenatt att
slutligt tolka begreppet utifrån EG-perspektiv inte ankommerett
nationell lagstiftning och praxis EG-domstolen. Begreppetutan
"rättvisande bild" kan i varje land genomför direktiven kommasom

tolkas olika och det innehåll följer redovis-sättatt ges som av
ningstradition skillnader i kulturella och ekonomiska förhållan-samt
den. förefaller emellertid finnas anledningDet redovis-anta att en
ningsskyldig normalt skall kunna utgå från hans redovisning,att om

med tillämpningden har gällande lag och iakttagan-medupprättats av
tillämpligade rekommendationer och andra uttalanden i redovis-av

organ,ningsfrågor från auktoritativa såväl nationella internatio-som
uppfyller kravetnella, rättvisande bild, kommentaren tillävense

artikel avsnitt 15.1.
Enligt andra stycket och artikel 2.4 skall ytterligare upplysningar

lämnas tillämpningen direktivets bestämmelser inte räcker föravom
rättvisande bild. bestämmelse har sinDenna motsvarighet iatt ge en

20 § första stycket 4 BFL. Vidare föreligger enligt tredje stycket och
skyldighetartikel 2.5 avvika från direktivets föreskrifteratt om

undantagsvis tillämpningen dem oförenlig med kravetärav
bild.rättvisande

Enligt uttalande från kontaktkommittén, avsnitt 6.2.3, skall iett se
första tilläggsinformationhand och först intedetta till-ärges om
räckligt skall föreskrifterna i direktivet frångås. Vidare uttalas att

för sådanförutsättningen avvikelse, nämligen tillämpningatten en av
direktivets bestämmelser oförenlig kravetmed rättvisande bild,är

förhållandena i enskilt företag. Kravet på rättvisande bild kanettavser
därmed inte motivera generella för samtliga företag eller föravsteg
företag speciellinom bransch.en

i dettaDet skall sammanhang sådana föreskrifternämnas att som
Finansinspektionen enligt bemyndiganden i bankrörelselagen

och försäkringsrörelselagen1987:617 1982:713 får utfärda
bankernas och försäkringsbolagensavseende redovisning skall

utformas så de främjar klar och rättvisande redovisningatt en
översikt bankens respektive försäkringsbolagets resultat ochav

formulering har uppenbarligenställning. Denna likheter med det
används i EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv.uttryck Någonsom

förklaring begreppet innebäravad skall har inte lämnats iom anses
förarbetena till lagarna.
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3 §
Bestämmelsen artikel 31, vidare kommentarenmotsvarar till dennase
artikel.

4 §
artiklarnaI 50 i det fjärde direktivet och 38 i det sjunde direktiveta a

föreskrivs årsredovisningen respektive koncernredovisningenatt utöver
den valuta i vilken den får offentliggörasupprättats även i ECU enligt
omräkningskursen på balansdagen. Bestämmelsen förefaller överflödig
eftersom det inte finns något hindrar företag komplet-att ettsom som
terande information beloppen i ECU eller någonpresenterar annan
valuta. För det inte skall råda något tvivelatt års- ochattom
koncernredovisningarna alltid måste och offentliggörasupprättas i
svenska kronor det inte föreligger något hinderattmen mot att som
komplettering dessutom beloppen i valuta, kommit-ange annan anser
tén bestämmelse denna innebördatt ändå bör införas i lagen.en av
Som föreskrivernämnts direktiven omräkningen skall ske tillatt
balansdagens kurs. Eftersom det kan ifrågasättas detta den kursärom

bör användas vid omräkningen resultaträkningen avstårsom av
kommittén från föreslå direktivens krav i detta hänseendeatt införsatt
i lagen.

Gemensamma bestämmelser för balansräkning och resultaträkning

5 §
Första stycket delvis 18 och 19 BFL.motsvarar Tillägget att
avvikelse endast får ske beträffande föregås arabiskaposter som av
siffror föranleds bestämmelsen i artikel 4.2 föreskriverav attsom
uppställningsform, nomenklatur och terminologi för sådana poster
skall i det fall företags särskilda inriktning kräver det.ettanpassas

Andra stycket bl.a. artikel 4.1. När det i lagenmotsvarar talas om
med begreppet samtliga tillgångar, skulder,post intäkteren avses etc.,

redovisas antingen under rubrik markerats medsom en storsom
bokstav eller med romersk siffra eller med arabisk siffra. Detta
förefaller i överensstämmelse med direktivets systematik. I denvara
mån detaljerad underindelning företas bör sådanaen mera nya
"poster" därvid uppkommer lämpligen benämnas delposter, jfrsom
artikel 3 i bankredovisningsdirektivet, Del II. Den blivitpostse som
föremål för sådan underindelning måste alltid I-lärav följer attanges.
i de fall lagen föreskriver skall specificeras på visstatt post sätt,en
sådan specifikation måste företas delats ioavsett postenom upp
delposter.

Enligt artiklarna 18 och 2l skall beloppstörre förut-som avser
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betalda kostnader och upplupna intäkter respektive upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter förklaras i Vidare skall enligt artikel 29not.
extraordinära intäkter och kostnader inte endast ringaärsom av
betydelse för bedömningen resultatet specificeras till sitt belopp.av

upplysningskravDessa kravet i artikel 42 specifikationtre samt av
avsättningar torde enligt kommitténs mening tillgodosesstörre genom

kravet i andra stycket fjärde meningen specifikation väsentligaav
delposter. Härigenom undviks i någon mån alltför hög detaljerings-en
grad i lagen. denna specifikation på väsentligaAtt delposter inte
behöver direkt i balans- och resultatråkningarna kangöras utan
förläggas till får följa tredje stycket.not, anses av

Tredje stycket artikel 4.3, vidare avsnitt 9.6.1 ochmotsvarar se
9.7.1.

Fjärde stycket artikel Bestämmelsen omfattar sådanamotsvarar
fall då bolaget utnyttjar de möjligheter enligt lagen påattsom ges
olika eller modifiera uppställningsformerna inom desätt anpassa

föreskrivs i lagen. Syftet säkerställa kontinuitet ochgränser är attsom
jämförbarhet mellan räkenskapsåren.

6 §
Första stycket i gällande svensk 11 kap. 2 §rätt närmastmotsvarar
första stycket första meningen och kap.ABL 2 6 § första meningen
ÅRL och artikel förstamed 4.4 meningen.överensstämmer

Andra stycket 11 kap. 2 § första stycket andranärmastmotsvarar
meningen förstaoch 8 § stycket 8 ABL och 2 kap. 6 § första stycket

ÅRLandra meningen artikel 4.4 andra och tredje meningarna.samt

Ändring redovisningsprinciperav

Enligt kommitténs mening undantagsfallkan det endast i förekomma
företag byter redovisningsprincip, jfr artikel förslagets31.2 ochatt ett

2 kap. 3 § andra stycke Sådant byte kan motiveras med detattovan.
krav enligt lagstiftning eller redovisningsrekommendationutgör ett ny

eller höjerden redovisningens kvalitet väsentligt, dvs. den påatt att
bättre den tidigare använda principen leder till redovis-sätt änett att

ningen rättvisande bild företagets ställning och resultat. Detger en av
kan vidare förekomma företag blir dotterföretag kravettatt som p. g.a.
från moderföretagsitt tvingas byta redovisningsprinciper detutan att
i föroch sig motiverat för rättvisande redovisning iär att ge en mer
dotterföretaget. Moderföretagets krav kan bero önskemålt.ex. ett

redovisningsprinciper tillämpas i dotterföretagetbörattom samma
moderföretaget tillämpar i koncernredovisningen. situationDennasom

uppkommer regelmässigt i samband med företagsförvärv tordemen
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särskild betydelse i de fall koncernen bestårvara företagav i olikaav
länder. I takt med ökad internationell harmonisering redovis-en av
ningspraxis torde förekomsten sådana fall därför minska.av

syfteI öka jämförbarheten mellan årenatt bör företag byterett som
redovisningsprincip eller ändrar klassificeringen olika ellerposterav

beståndsdelar i balansräkningenposternas eller resultaträkningen
justera motsvarande siffror för jämförelseåret, dvs. året före det år då
ändringen företas, princip eller klassificering hadesom om samma
tillämpats det året.även Den ackumulerade effekten ändringen förav
åren dessförinnan bör redovisas korrigeringspost i jämförelse-som en
årets ingående kapital. Detta lämpligeneget görs i skildseparat noten
från redovisningen förändringar i kapital under räkenskapsåret.egetav
En förändring i tillämpade värderingsprinciper, övergång frånt.ex. en
kostnadsföring till aktivering vid beräkningenräntor anskaff-av av
ningsvärdet för tillgångar med lång produktionstid, kan resultera i att

tillgångspost åsätts högre värde det vartillett än denen är upptagen
i föregående års balansräkning. Det tveksamtär sådanom en
"uppskrivning" förenligär med bestämmelserna i § första15 stycket
BFL. Denna fråga behandlas i specialmotiveringen till 2 kap. 19

Om det någon anledning inte möjligtär med rimlig gradav att av
precision företa sådan justering eller kostnaderna för framom att ta
uppgifterna inte står i rimlig proportion till deras informationsvärde
bör justering kunna underlåtas. sådantI fall bör företaget i upplysanot

skälen till omräkning inte har företagitsatt förom så sättatt
förklara den bristande jämförbarheten.

Varje förändring redovisningsprinciper eller klassifice-rörav som
ringen olika i balansräkningenposter elleretc. resultaträkningenav
måste förklaras och motiveras i dvs. företaget skall upplysanot, om
vad skett och varför de beloppsmässiga effekternasom samt påange
räkenskapsårets och jämförelseårets resultat. I de fall omräkning inte
har skett bör i fall ungefärlig beloppsuppgiftvart kunna lämnas.en
Om så inte sker bör företaget upplysa även detta förhållandeom samt

skälen Äventill beloppsuppgiften har utelämnats.attange andra
förändringar i balansräkningen eller resultaträkningen vadt.ex. avser

gruppering påverkar jämförbarhetenposternas mellan åren måstesom
i not.anges

Det får följa väsentlighetsprincipen förändringaranses av att som
endast ringaår betydelse för jämförbarheten mellan olika räken-av
skapsår inte behöver föranleda omräkning eller kommenteras i not.

Enligt kommitténs mening ligger det värde i inte i lagtextenett att
föreskriva vilket omräkningensätt föregående års siffror skallav

Riskengöras. med alltför detaljerat regleraatt denna fråga är att
lagstiftaren låser fast utvecklingen. Det bör i stället överlåtas den
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praktiska tillämpningen med ledning uttalanden frånatt av
auktoritativa reglera frågan. skall ocksåDetnärmare noteras attorgan
Redovisningsrådet i december 1993 utkommit med rekommendationen
i ämnet.

7 §
uttrycklig motsvarighetBestämmelsen artikel 7 och saknarmotsvarar

Principen transaktioner skall redovisas bruttoi svensk rätt. att
emellertid i praxis. Enligt kontaktkommittén, avsnitttillämpas se

på rättvisande bild medföra endast det slutliga6.2.3, kan kravet att
resultatet komplex transaktion, i vilken det ingår antalettav en

för sig ekonomisktransaktioner värde eller resultatvars var ur
intresse för det slutliga resultatet, skall redovisas.synpunkt saknar Ett

förfarande inte strida direktivets kvittningsförbud.sådant motanses
kontaktkommittén uttalat det finns legal ellerVidare har att om en

kvitta fordringar och skulder varandra skallavtalsenlig rätt att mot
inte täcks kvittningen redovisas. I detta fallendast den del som genom

nettoredovisning. Jfr Bokföringsnämndenstillämpas således slagsett
fordringar och utländskrekommendation Värdering skulder iR av

valuta, 12 angående korglån.ap

8 §
har sin motsvarighet i 18 och 19 §§ BFL.Bestämmelsen

Uppställningsform för balansräkning

§9
för balansräkningen hämtad från artikel 9. DeUppställningsformen är

redaktionellfrån artikeln föreslås i huvudsakavvikelser är artsom av
syfte för vad kan tillåtethar gjorts i inomoch att ansesramen som

direktivet uppställnings formen till vad vedertagetenligt äranpassa som
redovisning.inom svensk

fordringar omsättningstillgångar har i enlighet medUnder ärsom
balansräkningsschema och med stöd artikel 4.1 lagts tillBFLzs enav

närståendelån till aktieägare och delägare dessasamtpost som avser
vidare specialmotiveringen till 2 kap. 43personer, se

kommitténs förslagPassivsidan i balansräkningen har i getts
Anledningen härtillavsättningar och skulder.rubriken Eget kapital, är

idag enligt svenskdirektivet kräver de förpliktelser rättattatt som
två nämligen avsättningarskulder delas iredovisas grupper,som upp

lagtextförslagethar skilda håll irespektive skulder. skälAv samma
direktiv-avsättningar eller avsättningsposter lagts tillordet även om

skuldposter, 2 kap. 6 §endast skulder ellernämner t.ex.texten se
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angåenderedovisningsprinciper och 7 § kvitt-angående ändring av
två skildaför på så klargöra det signingsförbudet, rörsätt attatt om

skall särredovisas.förpliktelser somgrupper av
redovisasalla ansvarsförbindelser inteEnligt artikel 14 skall som

under balansräkningen eller i och därvidantecknasskulder notersom
sådana förbindelser den nationellain efter de olika slagdelas av som

särskild uppgift varje ställd säkerhet.erkänner, medlagstiftningen om
artikelför koncernföretag skall särskilt. IAnsvarsförbindelser anges

sådana ekonomiska för-det totala beloppet för43.1.7 attanges
ii balansräkningen skallpliktelser inte är not.upptagna angessom

och förpliktelser koncernföretag skallPensionsförpliktelser mot anges
särskilt.

föreslagna balansräkningsschemat skallgällande och detEnligt rätt
inom linjen medoch ansvarsförbindelserställda panter upp-anges
kan förekomma. Somolika slag säkerheterdelning på de av som

kommittén för sådana företag omfattasDel föreslårframgår somav
följd anpassningen tillbankredovisningsdirektivet att, som en avav

säkerheter delas mellandirektiv, ställda och andranämnda panter upp
förställts för skulder, dels sådana ställtssådanadels somsom egna

därvidförpliktelser. Sistnämnda säkerheter skalltredje tas uppmans
föreslåsAnsvarsförbindelser. Motsvarande uppdelningunder posten

enligt förevarandeårsredovisningför företaginte upprättarsom
förslag blir således redovis-effekt kommitténslagförslag. En attav

något mellankommer skilja sigställda säkerheterningen attav
skededärför finnas skäl ikanolika företag. Det att ett senare av

bakgrund vadåterkomma till frågan, bl.a.utredningsarbetet mot av
remissbehandlingen dettaanföras underkan komma att avsom

vidare samtligaföreslagna schemat skalldelbetänkande. Enligt det
avsättningar ellerpensionsförpliktelser redovisas antingen under som

förslagets kap. § framgåransvarsförbindelser. Av 2 42 att panter etc.
särskilt.förmån för koncernföretag skallställts till angessom

bestämmelserna iSammanfattningsvis följer det anförda attav
införts utformningen balans-och 43.1.7artiklarna 14 avgenom

upplysningskravet i 2 kap. 42räkningsschemat samt
kapital och redovisningen detsammansättningenEftersom eget avav

kommitténmellan aktiebolag och handelsbolag harsigskiljer avsevärt
balansräkningsschematföreslå det avsnitt ivalt egetatt att som avser

handels-för aktiebolag och föri två delar,kapital delas en enupp
förslaget gäller för redovisningenskillnader enligtDebolag. avsom

Redovis-med gällande svenski överensstämmelsekapital rätt.äreget
Åretsi handelsbolag följer därvid BFL.kapitalningen egetav

redovisas för sig detoch behöver inteinsättningar ärutanuttag var
nettoredovisa dessa.tillåtet att
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Uppställningsform för resultaträkning

10 §
uppställningsform för resultaträkningenDen anvisas hämtadärsom

från artikel 25. Liksom beträffande balansräkningen de avvikelserär
företagits i förhållande till direktivet motiveradenärmastsom av

redaktionella skäl. Kommittén har valt så möjligt följanäraatt som
direktivets uppställningsform och i stället överlåta den praktiska
tillämpningen med ledning uttalanden från auktoritativaatt av organ

utveckla dessa och eventuellt höja detaljeringsgraden.närmare Detta
innebär bl.a. kommittén avstått från föreslå summeringar utöveratt att
de föreskrivs i artikeln.som

11 §
stycketFörsta delvis artikel 27, vidare avsnitten 9.6.2motsvarar se

och 9.7.2. Kommittén valthar tills vidare anknyta tillrättenatt
sammanslagning vissa resultaträkningsposter till de storlekskriterierav

skyldigheten auktoriserad revisor inträder.avgör när att utsesom
Vidare kommittén det uttryckligen bör sammanslag-att attanser anges

får föranledasning endast konkurrensskäl. sådantEtt krav är,av som
avsnitt förenligtframgår 9.6.2, med syftet med artikel 27.av

stycket föreskrivsI andra upplysningsskyldighet för företaget när
företas.sammanslagning

12 §
Definitionen nettoomsättning med artikel 28 ochöverensstämmerav

i huvudsak vad enligt svensk med brutto-rättmotsvarar som avses
omsättningssumma, dock inräknas i bruttoomsättningssumman även
övriga rörelseintäkter vilka inte ingår i direktivets definition av
nettoomsättningssumma.

13 §
iBestämmelsen första stycket artikel 29 och saknarmotsvarar

uttrycklig motsvarighet i svensk rätt.
Andra stycket har sin motsvarighet i 18 tredje§ stycket BFL.

Extraordinära intäkter och kostnader

avgörande betydelse för fråganAv vilka intäkter och kostnader som
får redovisas extraordinära hur begreppet "företagets normalaärsom
verksamhet" definieras eftersom endast sådana transaktioner fallersom
utanför denna verksamhet kan upphov till extraordinära poster,ge
artikel 29. Trots detta saknar direktivet definition begreppet ochen av
lämnar inte heller i övrigt någon vägledning i denna viktiga tolknings-
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de enskilda medlemsstaternatorde därmed ankommafråga. Det att
det innebörd. Enligtbegreppet ochsjälva tolka närmarege en

eftersträvadärvid till handsmening ligger detkommitténs närmast att
beträffande redovisningeninternationella utvecklingendenatt av

förhoppningsvisföljs. Härigenom kan denextraordinära poster
direktivet lämnatkan bli följdenjämförbarhetbristande attavsom

Utvecklingen har underi någon mån motverkas.frågan öppen senare
transaktion skall upphovförår gått attatt utrymmetmot geen anses

reduceratsintäkt eller kostnadextraordinär avsevärt.till en
Standards Committe’s IASCInternational AccountingEnligt

for the Period, Fundamen-Profit Lossrekommendation IAS Net or
sådanaAccounting Policies, medinand Changestal Errors avses

från händelseruppkommer elleroch kostnaderintäkterposter som
från företagets normalaavgränsadeklarttransaktioner ärsom

ofta eller regel-förväntas återkommasåledes inteverksamhet och
praktiskt samtligavidarerekommendationenbundet. I att tagetanges

nettovinstpåverkar företagskostnaderoch ärintäkter attettsom
exempel på händelsernormala verksamhet. Somhänföra till dess som

expropriationtill extraordinäraupphovkan poster avangesge
december 1993Redovisningsrådet har ijordbävningar.tillgångar samt

ansluter tillrekommendation iutkommit med näraämnet somen
rekommendation.lASC:s

i redovisning blirrekommendation får genomslag svensklASC:sOm
redovisningspraxis ofta återfinnsi svenskvissaeffekten att poster som

omstruktureringskostnader, förlustersåsomextraordinäraunder poster,
anläggningstillgångar nedskrivningar, i ställetochförsäljningvid av

rörelseresultatet.redovisas ikommer att
direktivetinte stridamening kan detkommitténsEnligt mot attanses

sådan vid innebördverksamhet""företagets normalabegreppet enge
dennarekommendation möjliggörs. Förtill lASC:sanpassningatt en

Storbritannien,förhållandettalar dettolkning även att genom
ReportingBoard’s rekommendation FRSStandardsAccounting

restriktivaIASC:sPerformance, synsätt.Financial anammat
såordalag och anslutaemellertid utformas i allmännabörLagtexten

iför inte riskera hamnatill direktivtextenmöjligt attnära attsom
på den praktiskafår sedan ankommadirektivet. Detkonflikt med

från auktoritativaledning uttalandenmedtillämpningen att organ,av
för direktivet,möjligt inombeaktande vadmedoch är ramensomav

för skallförutsättningarna närnärmare post anses somenange
extraordinär.

sin krävs enligtskall specificeras tillextraordinäraAtt artposter
direktivetbolagsdirektivet. kräverfjärde Därutöveroch detbåde BFL

endast ringabelopp de intespecificeras till ärde ävenatt avom
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betydelse för bedömningen företagets ställning och resultat. Dettaav
upplysningkrav omfattas bestämmelsen i 2 kap. 5 § andra stycket,av

specialmotiveringen till denna paragraf. Det kan dock dense antas att
internationella utvecklingen, vad gäller klassificeringen intäkter ochav
kostnader extraordinära, kommer följas i Sverige varförävenattsom
sådana sällan kommer redovisas.poster ytterst att

Várderingsregler m. m.

14 §
Bestämmelsen hämtad från 13 § BFLär och överensstämmer med
artiklarna 15.1 och 15.2.

15 §
Första stycket har sin motsvarighet inärmast 17 § första och andra
styckena BFL med artiklarnaöverensstämmer 34 och 37.samt Den
i förhållande till BFL ändrade skrivningen beträffande vilka utgifter

kan bli föremål för aktivering innebär ingen förändring i sak vadsom
gäller möjligheten aktivera organisationskostnader.att

Andra stycket ll kap. § femte7 stycket ABL.motsvarar

16 §
Första stycket artikel 35.1motsvarar a.

Andra stycket artikel 35.3 b och medöverensstämmermotsvarar
FAR:s rekommendation Redovisning materiella anläggnings-nr av
tillgångar, och Redovisningsrådets rekommendation RR Redovis-
ning varulager. Eftersom god redovisningssed torde kräva ävenav att
indirekta kostnader aktiveras har kommittén för inte föreslåstannat att

det lämnas någon valfrihet i denna fråga. Beträffande omsättnings-att
tillgångar innehåller direktivet i artikel 39.2 uttryckligt förbudett mot
aktivering försäljningskostnader. Motsvarande förbud saknasav
beträffande anläggningstillgångarna eftersom sådana tillgångar inte

avsedda försäljas.är att
Tredje stycket artikel 35.4 och medöverensstämmermotsvarar

nämnda rekommendationer.
Fjärde stycket 15 § första stycket andra meningen BFL.motsvarar

17 §
Första stycket har sin motsvarighet inärmast 15 § andra stycket BFL
och med artikel 35.1 b.överensstämmer

Andra stycket delvis artikel 37 jfrd med artikel 34.1motsvarar a.
Av skäl redovisas i avsnitt 10.8.5 har kommittén förstannatsom att
inte föreslå någon maximal avskrivningstid för immateriella anlägg-
ningstillgångar.
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§18
ochstycket BFL artikel 35.115 § tredjestycketFörsta motsvarar c

bb.
artikel 35.1stycketAndra motsvarar aa.c

artikelandra stycket BFL ochdelvis 16 §stycketTredje motsvarar
bestämmelsennämndaemellertid denskalldd. Det35.1 attnoterasc
föreskrift fördirektivetsmedanför företagentvingandeintei BFL är

förhindraåterföringenSyftet meddet. ärmotsvarande fall är att
doldauppkomsten reserver.av

artikel Attmotsvarighet i 35.1delvis sinFjärde stycket har c cc.
framstårresultaträkningenreverseringen skalläven sompassera

föreskrivs i direktivet. Iuttryckligenintedetsjälvklart även om
värdejusteringaranvänds begreppetdirektivet gemensamsom

omfattarnedskrivningar. Däremotavskrivningar ochbenämning
återföringar företagnaoch inte helleruppskrivningarintebegreppet av

39.ochartiklarna 19, 35framgår bl.a.nedskrivningar. Detta av
värdeförändringarstycke valt begreppetdärför i dettaharKommittén

och återföringarpå nedskrivningarbenämning avgemensamsom
sådana.

§19
4 §stycket BFL, 11 kap.delvis § fjärde15stycketFörsta motsvarar

specialmotive-ianförtsartikel 33.1 Somochstycket ABLförsta c.
ifrågasättasdetandra stycket kankap. 6 §till 2ringen enom

ivärderingsprinciper resulterartillämpadeförändring i att ensom
ivartill dendethögre värde äråsättstillgångspost än upptagenett

med det generellabalansräkning förenligårsföregående är upp-
kommitténsEnligtBFL.§ första stycketi 15skrivningsförbudet

intebokförda värdethöjning detsådanemellertidbörmening aven
Påanläggningstillgångar.uppskrivningreglernaomfattas avomav

jämförel-såparagraf utformatsförevarande sätthargrund härav att
med detvärdeföregående års utgåendeinte medskall ske utansen

balansräkningen.vid upprättandetvärdetbokförda av
33.2i artikeluppfyller vidare kravetstycketi förstaBestämmelsen a
tillskallhuvudregeluppskrivningsbeloppet sättaspå enatt avsom

skattemässiga behandlingendenochuppskrivningsfond att av
iskäl redovisasskall i Avuppskrivningsbeloppet not. somanges

medstå i stridinte kankommittén det sägas10.8.9avsnitt attanser
direkt,uppskrivningsbeloppettillåtadirektivet attäven utanattatt
aktiekapitalet.används till ökninguppskrivningsfonden, avpassera

kostnadsförsavsättningarintäktsförs ochUppskrivningar somsom
nettoomsättningenfå räknas in imening intekommitténsenligtbör

börkostnadsposternaangivnaresultaträkningenii deeller utan
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redovisas särskilda i denna enligt vad föreskrivspostersom som om
kompletterande i förslagets 2 kap. §5 andra stycke.poster Dessa krav
framgår förevarande paragrafs andra stycke.av

Tredje stycket artikel 33.3 och överensstämmer medmotsvarar
gällande svensk jfr 1975:103rätt 461. Som framgårprop. s. av
specialmotiveringen till 2 kap. 18 § använder direktivet begreppet
värdejusteringar benämning på och nedskrivningar.som gemensam av-

skälAv redovisas i avsnitt 10.8.9 har kommittén försom stannat att
föreslå den nuvarande begränsningsregeln, enligt vilken fastatt egen-
dom inte får skrivas till högre värde taxeringsvärdet,än upphävs.upp

20 §
Första stycket kap. förstall 4 § stycket ABL, jfrt medmotsvarar

fjärde15 § stycket BFL, och artikel 33.2 b tillåter medel iattsom
fonden överförs till aktiekapitalet. Bestämmelsen överensstämmer
vidare med artikel 33.2 andra stycket, tillåter upplösningattc som en

fonden intäktsförs under förutsättning avsättningen till fondenattav
tidigare kostnadsförts. Som framgår avsnitt 10.8.9 kommitténav anser
nämligen det inte står i strid med direktivet tillåta medelatt att att ur
fonden används för erforderlig nedskrivning andra anläggningstill-av
gångar så länge nedskrivningen redovisas i resultaträkningen,öppet se
artikel 35.1 En förutsättning för detta skall kunna ske ärattc cc. att
upplösningen fonden samtidigt intäktsförs vilket i sin enligtav tur,
direktivet, förutsätter den ursprungliga avsättningen har kostnads-att
förts.

Andra stycket ll kap. 4 § andra stycket ABL.motsvarar
Kravet i tredje stycket följer artikel 33.2 andra stycket variav c

föreskrivs upplösning fonden intäktsförs måste redovisasatt en av som
särskild i resultaträkningen.postsom en

21 §
Första stycket artikel 33.2 Bestämmelsenmotsvarar utgörc. en
motsvarighet till bestämmelsen i 18 § återföring nedskrivningarom av
och syftar till förhindra övervärdering tillgångar.att av

22 §
Första stycket artiklarna 39.1 39.1 b och 39.1 d ochmotsvarar a, ger

föruttryck lägsta värdets princip.
Innebörden andra stycket anskaffningsvärdetär föratt omsätt-av

ningstillgångar i princip skall beräknas försättsamma som
anläggningstillgångar och artikel 39.2.motsvarar

Tredje stycket 14 § andra stycket BFL.motsvarar
Fjärde stycket 13 § andra stycket BFL.motsvarar
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föreslårredovisas i avsnitten 10.8.3 och 10.8.11skälAv som
i § tredje och fjärde styckena BFLbestämmelserna 14kommittén att

andrabestämmelserna i kap. 5 § stycketgäller 11upphävs. Samma
ÅRL föreskriver vissaförsta stycketkap. § 2och 2 5ABL som

redovisa lagerreservens storlekskyldighetenundantag från öppetatt
årsredovisningen.förändring ioch

§23
princip artikel Eftersom det intei 40.1.stycket ärFörsta motsvarar

sist in-först ut-prin-redovisningssed tillämpamed godförenligt att
har kommitténRedovisningsrådets rekommendation RRcipen, se

Om tillämpninguttryckligen denna i lagrummet.intevalt att enange
aktualiseras den värde-undantagsfall skulleprincip idenna somav

värde fårrättvisande bilden lagretsdenringsmetod mest avsom ger
sådana den kanomständigheterna sägas utgöradet är attantas att en

jämförbar princip.vägda genomsnittspriserellermed FIFO
aldrig§ följer lagretartikel 40.2. Av 22stycketAndra attmotsvarar

ochanskaffningsvärdethögre värde det lägstatillfår änetttas avupp
har därförBestämmelsen i förevarande styckevärdet.verkligadet

det verkligafall anskaffningsvärdet lägreavseende i detendast är än
eventuell doldbestämmelsensyftet medvärdet och är att reserven

får artikel ll-bolag undantasEnligt artikel 44.2redovisasskall öppet.
enligt artikel 40.2mellan värderingskillnadenfrån kravet att en

hittillsskall i Det harvärdering till verkligt värdeoch not.angesen
skäl utnyttjaframkommit tillräckligautredningsarbetet inteunder att

skillnadsbeloppet skallundantagsbestämmelse. Kravetdenna att
balansräkningsschemat före-de direkt iinte endastspecificeras

fåri denna enligtdelposter redovisaspåskrivna posterna utan som
specifikationuppfylla i direktivetmening kravetkommitténs anses

tillgångar.varje slagpå av

24 §
undantag frånartikel 38 ochBestämmelsen utgör ettmotsvarar

och kravettill anskaffningsvärdetvärderinghuvudregeln attom
för sig,beståndsdelar skall värderasenskildatillgångsposternas var se

32 kap.förslagets

§25
fjärdekap. 7 §med gällande llstycket rätt,överensstämmerFörsta

nominellaskall detinnehar aktierbolagetstycket ABL. Om egna
förslagets 2 kap. 45ivärdet dem not, seangesav

stycket ABL och 3 kap.kap. § tredje11 4stycketAndra motsvarar
ÅRL. sistnämnda bestämmelseTillämpningenstycketförsta2 § av
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förutsätter de berörda bolagen ingår i koncern med minst tioatt en
anställda. Bestämmelsen emellertid uttryck för grundläggandeger en
värderingsprincip och bestämmelsens tillämplighet beroendegöraatt

koncernens storlek strider denna princip. Motsvarandemotav
ÅRLbegränsning gäller enligt har därför inte införts i kommit-som

téns förslag.

§26
Bestämmelsen har sin motsvarighet i 17 § tredje stycketnärmast BFL
och artikel 41. Enligt kommitténs mening det regel inteär som
förenligt med god redovisningssed underlåta periodiseringatt av
under- och överkurser, bl.a. Redovisningsrådets rekommendationse

Redovisning fordringarRR och skulder med hänsyn tillav
räntevillkor doldoch räntekompensation. Eftersom det enligt vad som
hittills framkommit under utredningsarbetet saknas anledning att anta

det skulle finnas något behov möjlighet till omedelbaratt av en
kostnadsföring underkurser direktaoch emissionsutgifterav anser
kommittén detta alternativ inte bör tillåtet enligt lagen. Dettaatt vara
innebär periodisering alltid skall ske. Vidare kommitténatt attanser

saknas skäldet begränsa regelns tillämplighet till långfristiga lån.att

27 §
Första stycket artiklarna 20.1 och 20.2 och saknarmotsvarar mot-
svarighet i gällande svensk Frågan gränsdragningen mellanrätt. om
skulder och avsättningar behandlas i avsnitt 11.3.

Andra stycket artikel 20.3.motsvarar

Redovisning andelar dotterföretagi och intresseföretag enligtav
kapitalandelsmetoden

28 och 29 §§
Bestämmelserna artikel 59 i fjärdedet bolagsdirektivet ochmotsvarar
artikel 33 i det sjunde direktivet beskriver kapitalandelsmetoden.som

förslagets kap.Av 3 14 framgår§ metoden obligatorisk föräratt
redovisningen intresseföretag i koncernredovisningen. Metoden harav
beskrivits i avsnitt 8.8 och artiklarna har särskilt kommenterats i
avsnitt 8.8.3.

Tilläggsupplysningar

30 § -
föreskrivsI lagrummet det vad följer övrigautöveratt avsom

bestämmelser i lagen skall lämnas kompletterande uppgifter i vissa
hänseenden. Vilka dessa framgår följande paragrafer.är av
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§31
artikel2 BFL ochförsta stycket20 §meningenFörsta motsvarar

FAR rekom-RevisorersAuktoriseradeEnligt Föreningen43.1.1.
anläggningstillgångar,materiellaRedovisningmendation avnr

tillämpadavskrivning" såvälför"grundernai begreppetinnefattas
i avskriv-ändringlivslängder. Entillämpadeavskrivningsmetod som

och omfattasredovisningsprincipbyteningsmetod torde utgöra ett av
andra stycket medan6 §bestämmelsen i 2 kap.redanför sigi och av

uppskattning ellersig pålivslängd grundartillämpadändring i enen
tillgången kommerunder vilkenden tidbedömning att genereraav

företaget.intäkter i
meningenAndra motsvarar

nedskrivningar skallochavskrivningarandra stycket BFL att18 §-
i balansräkningen,tillgångarmotsvarandefördelas sätt somsamma

iredovisas antingenskallvarje nedskrivningartikel 35.1 attc cc-
eller i notresultaträkningen

stycket åretssista attoch artikel 33.13 BFLförsta stycket20 §-
användninguppskrivningsbeloppetsskalluppskrivningar samtanges

balansräkningen berörsivilkauppgiftrespektive posteratt avsomom
skall anges,uppskrivningen

materiellför varjestycket 6 ABL attförstakap. 8 §11 som-
intefastigheter äranläggningstillgång utompostupptagen som-

anskaffningsvärde,tillgångarnasskallbyggnadellermaskin anges-
oavskrivetkvarståendenedskrivningarochackumulerade samtav-

uppskrivningsbclopp,
anläggningstillgångför varje15.3artikel att upptagen postsoma-

dvs.avgåendeochtillkommandeåretsdelsskall poster,anges
nedskriv-ochackumuleradeöverföringar, delstillgångar, samt av-

nedskrivningar.års ochtidigarekorrigeringarningar samt av-av
kap. §balansräkning enligt 2 5förkortadbolagFör upprättarsom

tillhänvisningsker undersammanslagningdvs.tredje stycket, att en
sammanslagnavarvid deöverskådlighetenfrämjarsådan posterna

tilläggsupplysningar lämnasbörspecificeras imåste not, somsamma
På grund häravbalansräkningen.fullständigaför den attgäller anges

i debalansräkningen, ellervarje iförskalluppgifterna noter somges
anläggningstillgångnämnda lagrum,i post.upptagensomavses

32 §
kap.ABL och 2första stycket 7kap. 8 §11Bestämmelsen motsvarar

ÅRL. för deupplysningskravetAngående2första stycket§7 som
§förslagets 2 kap. 5stödbalansräkningen medförkortadupprättar av

paragraf.föregåendeunderstycke,tredje se
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33 §
meningenFörsta första20 § stycket ochl BFL artikelmotsvarar

43.1.1. ändringar iAtt tillämpade värderingsprinciper liksom motiven
härför skall framgår 2 kap. 6 § andra stycket och behöveranges av
därför inte särskilt föreskrivas i detta lagrum.

Andra meningen artikel 43.1.1.motsvarar

34 §
Bestämmelsen artiklarna 35.1 d och 39.1motsvarar e.

artikelI 43.1.l0 föreskrivs upplysning skall lämnas i vilkenatt om
utsträckning beräkningen årsresultatet har påverkats sådanav av en
värdering med avvikelse från principerna i artiklarna 31 och 34-som
42 har för få skattelättnader. Enligtägt kommitténs meningattrum
torde inte bestämmelsen medföra någon längre gående uppgiftsskyldig-
het framgår artiklarna 35.1 dän och 39.1 Kommitténsom av e. anser
därför inte artikel 43.1.10 behöver föranleda någon lagstiftningsåt-att
gärd.

35 §
Bestämmelsen artikel 33.2 föreskriver föränd-motsvarar atta som
ringar i uppskrivningsfonden skall i not.anges

36 §
Bestämmelsen 18 § tredje stycket BFL. finansiellaFörmotsvarar
anläggningstillgångar gäller realisationsvinster från försäljningaratt av
sådana skall under 9 och i10 den funktionsindela-tas posternaupp
de räkningen medan realisationsförluster redovisas under posten
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar och kortfristigaav
placeringar.

37 §
Bestämmelsen har sin motsvarighet i 11 kap. 8 § förstanärmast

ÅRLstycket 9 ABL och 2 kap. första7 § stycket 3 och överensstäm-
med artiklarna 43.l.8 och 45.2 andra stycket. de falll möjlig-mer

heten enligt förslagets 2 kap. § tillll sammanslagning vissa posterav
i resultaträkningen utnyttjas bör naturliga skäl inte heller krävas attav
nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar anges.

Rörelsegrensrapportering

Samtliga aktiebolag sådana handelsbolag skyldiga haärsamt attsom
auktoriserad revisor skall, de driver rörelsegrenar ärom som
väsentligen oberoende varandra, redovisa bruttoresultatet varjeav av
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således inte lämnasärskilt. Mindre handelsbolag behöverrörelsegren
gällde för aktiebolag sådan rörelsegrens-uppgifter. Tidigaredessa att

bedömas tillunderlåtas redovisningen kunderapportering fick varaom
med motiveringenförfångsklausul bortförfång för bolaget. Denna togs

onödigt undantag från det krav öppenhet iutgjordeden ettatt
eftersträvades 1975: 103 262 ochgenerelltredovisningen prop. s.som

kan därmed aldrig modifieras underUppgiftsskyldigheten267.
449.skada för företagetåberopande a. prop. s.av

rekommendation RedovisningBokföringsnämndens RAv av
avseende i huvudsakvilken i detta överensstäm-rörelsegrenar m.m.,

Reporting Financialrekommendation IAS 14,med IASC:smer
framgår bl.a. följande. En oberoendeInformation by Segment,

frånföretags verksamhet skiljer sigdelrörelsegren är ett somen av
affärsidé, efterfrâge- och produk-vadföretagsdelarövriga avser

fristående sårisknivå e.dyl. dessutomtionsstruktur, sättär attsamt
eller i fallkunder och leverantörerhuvudsak harden i vartexterna

företagsenheter vid internleve-relationer till andramarknadsliknande
förrörelsegrenenSärredovisning skall ske svarar enomranser.

eller resultat eller rörelse-företagets omsättningväsentlig del omav
tillgångar.företagets totalaväsentlig deltillgångar utgör avengrenens

andeluppfyllt rörelsegrenensfårVäsentlighetskriteriet omanses
enligtföretag tillkommerpublikauppgår till tio För nämn-procent.

rörande verksam-önskemål informationrekommendationdens om
varmed visst landgeografiska områdenfördelning påhetens ettavses

viaförsäljning antingendär företaget harländereller en grupp av
lokala enheter.ellerdirekt export genom egna

fördelas rörelse-skall nettoomsättningenartikel 43.l.8Enligt
förutsättning dessa avvikergeografiska marknader underoch attgrenar

verksamheten normalttill hurinbördes med hänsyn ärbetydligt
från uppgiftsskyldighetenundantagdetorganiserad. Förutom som

får medlemsstaternatill lagrummeti kommentarenredovisats ovan
viduppgifter, artikel 44.1,utelämnar dessaartikel ll-bolagtillåta att

enligt artikel 45.2får vidareStaternaupprättandet notapparaten.av
sådan rörelsegrens-tillåtajfrd med artikel 45.1 bstycketförsta att

vålla allvarlig skadaskulle kunnautgår uppgifternarapportering om
från någonberoende tillståndfårUtelämnandetför företaget. göras av

hittills underi harDetoch måste kommenterasmyndighet not.
kommitténskål förframkommit tillräckligainteutredningsarbetet att

införs.undantagsreglernastycke behandladeföreslå de i dettaskall att

38 §
och 3 kap.femte stycket ABLkap. §ll 11Bestämmelsen motsvarar

ÅRL. delför aktiebolagensgällandeUppgiften skall enligt rätt8 §
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lämnas i förvaltningsberättelsen och för handelsbolagens del i en
bilaga till balansräkningen. Enligt kommitténs mening bör uppgiften
emellertid lämnas i till resultaträkningen. Detta förslag följernot bäst
den systematik för årsredovisningens upprättande föreskrivs isom
direktivet, nämligen sådan information kan uttryckas i siffroratt som
och har naturligt samband med balans- eller resultaträkningenettsom
skall lämnas i till dessa räkningar och inte i förvaltningsbe-not
rättelsen.

39 §
Första stycket delvis artikel 43.1.2 delvis ll kap. 8motsvarar §samt

ÅRL.första stycket ABL och1 3 kap. 3 § andra stycket
Andra stycket saknar motsvarighet såväl i direktivet i gällandesom

svensk rätt.

40 §
Första stycket delvis artiklarna 43.1.2 och 45.1 bmotsvarar samt
delvis kap. första11 8 § stycket ochl ABL 3 kap. 3 § andra stycket
ÅRL. Enligt 53 §aktiebolagsförordningen / 1975: 1387/ ABF prövar
Kommerskollegium frågan tillstånd i kap. 811 § förstaom som avses
stycket 1 ABL. I 54 § föreskrivsABF viss avgift för sådanaatt tas ut
ärenden. Motsvarande bemyndigande och avgiftsbestämmelse, vad
gäller handelsbolagens specifikationsskyldighet, finns i 1 och §§2
förordningen 1981:112 prövning vissa ärenden enligt lagenom av
1980:1103 årsredovisning i vissa företag. Enligtom ettm.m. av
Statskontoret i oktober 1993 förslag bör prövningenpresenterat av
dessa ärenden överflyttas till Patent- och registreringsverket PRV.

nämndaföljdändringarDe i de två förordningarna blir konse-som en
kvens kommitténs förslag till årsredovisningslag framgårav av
specialmotiveringarna till respektive bestämmelse i förordningarna.
Direktivet kräver endast notupplysning sådana utelåmnandenom som
sker med stöd artikel 45.1 dvs. uppgifterna skulle kunna vållaav
allvarlig skada för något de berörda företagen de lämnades 1av ut.om

iAndra stycket första ledet artikel 43.1.2 första stycketmotsvarar
sista meningen tvingande för medlemsstaterna.är Det ägdasom
företaget kan handelsbolag inte omfattast.ex. ettvara som av
direktivet och därmed inte heller lagförslaget och sådanårav som av

ÅRLstorlek det enligt inte behöver årsredovisningupprätta dvs.att
offentliggöra sitt årsbokslut.

Andra stycket andra ledet artikel 61 dispositiv förärmotsvarar som
medlemsstaterna. Som framgår specialmotiveringen till 3 kap. 5 §av
kan endast dotterföretag omfattade koncernredovisning.anses av en
Däremot inte intresseföretag omfattade koncernredovis-anses av en
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dotterföre-uppfylltfårbestämmelsenisista kravetning. Det omanses
moderbolagetsikapitalandelsmetodenenligtredovisas egentaget

moderbolagetintresseföretag,företageteller, ärårsredovisning ettom
siniantingenkapitalandelsmetodenenligtdettaredovisar egen

koncernredovisning.sineller iårsredovisning

41 §
och CTillgångarunderartikel 9 DBestämmelserna motsvarar

artikel 43.1.6.delviskapitalochSkulderunder samteget
idelasfordringarskalli BFLbalansräkningsschematEnligt upp

Fordringar elleranläggningstillgångar.ochomsättningstillgångar
balansdagenår fråninombli betaldaberäknasfordringsdelar ettsom

anläggningstill-tillfordringarövrigaomsättningstillgångar,tillhänförs
långfristiga. FörochkortfristigaidelasskallSkuldernagångar. upp

för fordringarettårsgränsmotsvarandetillämpasfördelningen som
förfallodagen.utgångspunkt imed

Omsåttnings-redovisas underfordringarmåsteartikel 9Enligt som
redovisasårefterbetalningtill änförfaller ettochtillgångar mersom

i sådanadelasskuldernamåsteVidarevarjeförsärskilt somupppost.
år.respektive efter änårinom ettbetalningtillförfaller ett mer

43.l.6 skallartikelEnligtmåsteskulderdessaSummorna anges.av
betalning eftertillförfallerdeldenskuldpostvarjeför även somanges

fem år.änmer
förutsättsfölja dettordeartikel 9direktivets attutformningenAv av

respektivekort-skulderochfordringarfördelningenatt av
Emellertidioch intebalansräkningensjälvai not.långfristiga görs
siffror fårarabiskaföregångnabartikel 4.3föreskrivs i posteratt av

sådanOmöverskådligheten.främjardetsammanslås samman-om
huvudregeländådirektivetförmodasfår detslagning sker att som

ochfordringarlångfristigaochpå kort-fördelningenkräver att
balans-skall isammanslagna görasdenvad gäller posten,skulder,

tillräckligtdockdetbordemeningkommitténsEnligträkningen. vara
förhållandetdetHärför talari ävenspecificering skerdenna not.att

skallartikel 43. 1 görasenligtskulderfemårigaspecificeringenatt av
specificeringenöverskådlighetbättretordedetochi omattnot ge en

dit.förläggaskundehålletochheltskulderochfordringarav
iantingenföretagentillanfördadetlederSammanfattningsvis att

fordringarspecificeraskalldelsiellerbalansräkningen somnot
betalningtillförfallerochOmsättningstillgångarunderredovisats som

påskuldernafördeladelsutgång,räkenskapsåretsefterårän ettmer
efterår änefterår,inom änförfaller samtettsådana ett mermersom

föreskrivauttryckligenutgång. Att atträkenskapsåretsfrånårfem
enligtskallskulder ärrespektive angesgrupp avavsummorna
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kommitténs mening överflödigt eftersom detta förefallernärmast som
självklarhet.en

42 §
Bestämmelsen artikel 14 och delvis artiklarnamotsvarar 43.1.6 och
43.1.7 kap.11 7 § sjätte stycketsamt ABL och 3 kap. 2 § andra

ÅRL.stycket
Varken direktivet eller gällande svensk uppställerrätt krav på att

säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag skall
Det kan ifrågasättas inte sådant krav borde införas.anges. ettom

Kommittén har emellertid för inte föreslå någonstannat sådanatt nu
utökad uppgiftsskyldighet skulle vadutöver krävs enligtsom som
direktivet.

43 §
Bestämmelsen kap.närmast 11 8 första§motsvarar stycket 4 ABL
och artikel 43.1.13.

Lån till närståendem.m.

Enligt balansräkningsschemat i BFL skall lån till delägare och denne
närstående redovisas särskild under anläggningstill-personer postsom
gångar. Vad med närstående preciseras inte i lagen. Visssom avses
vägledning kan erhållas jämföra med vilkaattgenom personer som
enligt 5 § lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelseom av m.m.
tryggandelagen ingår i den krets innehav aktier eller andelarvars av
skall sammanläggas vid prövningen har bestämmandeettom en person
inflytande bolagöver prop. 1975: 104 235.ett I denna krets ingårs.
föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling och avkomlings
barn. i

Aktiebolag skall enligt 11 kap. 8 första§ stycket 4 ABL lämna
uppgift eventuella lån och säkerheter med stöd 12 kap.om som, av
8 § ABL, lämnats till eller ställts till förmån för aktieägare, styrelse-
ledamot eller verkställande direktör i bolaget, eller i bolag inomannat

koncern, eller till fysisk eller juridisk står isamma visstperson som
förhållande till nämnda den s.k. förbjudna kretsen. Detpersoner,
följer 8 kap. och1 3 §§ styrelsesuppleantäven och viceav att
verkställande direktör ingår i kretsen. Storleken lämnade lån, artenav

ställda säkerheter beloppet de län för vilka säkerhetsamtav ställtsav
skall Uppgift skall lämnasäven vilken anknytning tillanges. om
bolaget i fråga har. Däremot behöver intepersonen personen namnges.
Det följer 12 kap. 7 § andra stycket 2 ABL uppgiftsskyldighetenav att
inte omfattar lån och säkerheter avseende företag inom samma
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aktieägare i detkoncernföretag ärföretagAndra änkoncern. som
fall företageti deomfattas dockredovisningsskyldiga bolaget utom
affärsmässigabetingassäkerheten,ellerlånet,rörelse ochdriver av

§rörelse, 12 kap. 7företagsuteslutande för dettaskäl är avsettsamt
frånundantagvidareföljerkap. 7 §12ABL. Avstycket 3 attandra

föreller dengäldenären,fallgäller i deuppgiftsskyldigheten vars
andralandstingskommun,ellerkommunställts,säkerheträkning är

aktier imindreendastaktieägare ägereller poststycket ensomen
stycket 4.andrabolaget,

upplysningar4första stycket även8 §kap.följer 11Vidare attav
8 § ABL,12 kap.med stödsådana lånlämnasskall avsom,om

skallnärståendedenneellergäldenärensyfteilämnats personatt
Även vissalån gällersådanabeträffandebolaget.aktier iförvärva

låneförbudet.frånundantag
räknasförutom deräknas,förbjudna kretsenTill den sompersoner

syskon.tryggandelagen,tillämpningen ävennärstående vid avsom
ielleraktieägaremedbesvågradingår den ärVidare personsom

så denled ellernedstigandeellerställning i attledande rätt eneupp-
juridiskinräknasSlutligensyskon. ävenandresmed dengift personär

harnämndatidigaredenågon ettverksamhet personernaöver avvars
till-leverjämställs demakarMedinflytande.bestämmande som

deförhållandenäktenskapsliknandeunder samman-omsammans
haftharhar ellerellermed varandravarit giftatidigare harlevande

barn gemensamt.
beviljatsharkrediterförskott ochskall43.1.13artikelEnligt som
vaddvs.och tillsynsorgan,lednings-förvaltnings-iledamöterna som

motsvarandeellerstyrelsebenämnskoncerndefinitionlagförslagetsi
huvudsakligauppgiftmed räntesatser,iledningsorgan, not omanges

Även skallgarantierbelopp.återbetaldaeventuelltochvillkor anges.
befattningshavare.kategoriför varjeUppgiften skall avsummanavse

danskadendirektivet. Iframgår inteförskottmedVad avavsessom
till förmånsäkerheterochlån tillföreskrivsårsredovisningslagen att

krav påuppställs ingetDäremotskallvissaför anges.personer
inga kravuppställerDirektivetförskott.eventuellaupplysningar om

förmån förtillsäkerheterochlån tilleventuellaredovisningpå av
delägare.andraelleraktieägare

aktiebolag ochbådekrävsEG-anpassningenföljdSom attaven
lämnamåsteEG-direktivenomfattashandelsbolagsådana avsom

motsvarandestyrelse elleri bolagetsledamöterlån tillupplysning om
förmån för sådanatillställtssäkerheterliksomledningsorgan som

påförskottmed förskottdirektivetkanDet attantas avserpersoner.
sådana för-Eftersomutgår iförmånerliknandeochlön pengar.som

jfr 1973:93utgångräkenskapsåretsvidslutreglerasskallskott prop.
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133 föranleder direktivet i denna del inte någon lagstiftningsåtgärd.s.
Uppgift skall lämnas storleken lämnade lån liksomom av om

huvudsakliga villkor, med särskilt angivande ochräntesats, underav
året återbetalda belopp. Vidare bör i enlighet med vad föreskrivssom
i ABL uppgift lämnas ställda säkerheter och beloppetartenom av av
de lån för vilka säkerhet ställts. ABL:s begränsning uppgiftsskyl-av
digheten till sådana lån lämnats och säkerheter ställts medsom som
stöd tillstånd enligt 12 kap. 8 § såvittär, gäller styrelseledamöterav
och verkställande direktör, i strid med direktivet.

Kommittén föreslår därför upplysningskravet utformasatt på så sätt
det gäller inskränkningatt beträffandeutan styrelseledamöter och

verkställande direktör, och motsvarande befattningshavare i handels-
bolag, dessa närstående medansamt kravet beträffandepersoner
aktieägare utformas i enlighet med gällande ABL, dvs. genom en
hänvisning till 12 kap. 8 § ABL.

Om bolaget ingår i koncern utsträcks personkretsen tillen motsva-
rande i koncernföretag. Med koncernett annat ipersoner dettaavses
sammanhang endast sådana där moderföretaget aktiebolagär eller
sådant handelsbolag omfattas lagförslaget. Vad medsom av som avses
närstående framgår balansräkningsschemat dessperson av genom
hänvisning till 12 kap. första7 § och sjätte styckena ABL.

Kravet i artikel 43.1.13 fördelning lämnade länom av summan av
olika kategorier befattningshavareetc. uppfylls enligt kommit-av

téns mening det nuvarande kravet i ABL uppgift skall lämnasav att
vilken anknytning till bolaget den har till vilken lånet lämnatsom eller

för vilken säkerhet ställts.

44 §
Bestämmelsen i första meningen har hämtats från ll kap. 8 § första
stycket 5 ABL och uppfyller tillägget "liknande värdepapper"genom
kravet ÅRL.enligt artikel 43.1.5. Motsvarande bestämmelse saknas i
Enligt artikel 44.1 får artikel ll-bolag undantas från denna upplys-
ningsskyldighet. Eftersom kravet i ABL gäller samtliga aktiebolag

storlek och då de i bestämmelsenoavsett angivna värdepappren mer
sällan kan förekomma i mindre företagantas kommittén inteett anser

det finns skäl införa undantagsbestämmelsenatt att i artikel 44.1.

45 §
Första stycket i huvudsak kap.11motsvarar 7 § ABL andra stycket
vari under bundet kapitalatt skall aktiekapital,anges eget tas upp
reservfond och uppskrivningsfond medan fria fonder, balanserad vinst
eller förlust nettovinst eller förlust för räkenskapsåretsamt tas upp
under fritt kapital eller ansamlad förlust.eget Av den föreslagna
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framgår eventuella§ ABLjfrd med 12 kap. 2bestämmelsen att
dotterföretageller andelar iföljd aktieruppskrivningar till ettattav

belagdakapitalandelsmetodenredovisats enligtintresseföretag äreller
anpassningen tillföljer effektVidareutdelningsförbud.med avsom en

idag skallvid emission,överkursbolagsdirektivetfjärdedet att som
särskild fond.redovisasmåstetill reservfonden,sättas ensomav

moderbolag,medel i aktiebolagutdelningsbara årAngående sesom
12.3.avsnitt

förstatredje stycket och 8 §kap. §ll 7stycketAndra motsvarar
artikel 43.1.4och 3 ABLstycket 2 samt

fjärde stycket ABL.delvis kap. 7 §11Tredje stycket motsvarar

46 §
upplysning skall lämnasmeningenföreskriver i förstaLagrummet att

kostnadsförs, ochsådan skattförutsättningunderskatt,latent attom
dvs.den latenta skatten,vari föreskrivsartikel 43.1.11, attmotsvarar

taxeringen påförd skattoch vidkostnadsförd skattmellanskillnaden
balansräkningen.ii ellerantingenskall separat postnot ensomanges

föreskriverstycketartikel 30 andrameningenAndra motsvarar som
resultatrespektive extraordinärtordinärtfördelning mellanskattensatt

resultaträkningen.skett iredaninte dettaskall anges om

47 §
första, fjärde ochstycketkap. 9 § andra11Bestämmelsen motsvarar

ochförsta, tredjetredje stycketkap. 8 §och 2meningarna ABLfemte
ÅRL Enligt 2 kap. 5 §artikel 43.1.9.delvismeningarnafjärde samt

ÅRL förvaltnings-behöverhandelsbolag inte upprättaskall4 som
anställda ochmedelantaletuppgiftlämnai ställetberättelse omom

balansräkningen.kvinnor iochfördelningen män
från den upplys-undantasartikel ll-bolagfårartikel 44.1Enligt

detKommittén inteföljer lagrummet.ningsskyldighet attansersom av
undantagsregel.sådaninföraskälfinns att en

48 §
andra-fjärdeandra stycketkap. 9 §stycket 11Första motsvarar

tredjeochstycket andra8 tredje2 kap. §ABL ochmeningarna
ÅRL delvis artikel 43.l.l2.ochmeningarna

avgifterMed socialadelvis artikel 43. .9.lstycketAndra motsvarar
1981:691utgår enligt lagenavgiftersådanabåde omsomavses

kollektivavtal.enligtutgåroch sådanasocialavgifter som
Upplysningskravetartikel 43.1.12.delvisTredje stycket motsvarar

såledesomfattarresultaträkningen ochochbalansräkningenbådegäller
pensionsförpliktelsevärdetkapitaliseradedetenbart utaninte enav
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utbetalda pensionspremier.även t.ex.
Fjärde stycket delvis artikel 43.1.12 8 kap.motsvarar §1samt

fjärde stycket och 3 § andra stycket ABL. Av skäl redovisassom
nedan kommittén upplysningsskyldigheten böratt ävenanser avse
tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör.

Löner och ersättningar

Aktiebolag och sådana handelsbolag skyldigaär upprättaattsom
förvaltningsberättelse skall i denna lämna vissa uppgifter rörsom
personalen, ll kap. 9 § andra stycket ABL och 2 kap. 8 § tredje

ÅRL.stycket Förutom de uppgifter framgår 2 kap. 47 § isom av
förevarande lagförslag skall uppgift lämnas utgivna löner ochom
andra ersättningar. Aktiebolagen skall särskilt dessas fördelningange

dels styrelsen och verkställande direktör, med särskilt angivande av
tantiem och liknande, dels övriga anställda. Har företaget anställda i
flera länder skall löner och ersättningar särskilt för varje land.anges
Anledningen till inte handelsbolag behöver upplysa särskiltatt om
löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör detär att
inte möjligt preciseraär motsvarande och befattningshavareatt organ
i denna företagsform.

Med uttrycket räkenskapsårets löner och ersättningar bokfördaavses
kostnader. Beloppet dessa behöver således inte nödvändigtvisav
sammanfalla med vad faktiskt betalats Sociala avgifter liksomut.som
pensionspremier ingår inte i begreppet bara de belopp direktutan som
kommer de anställda till godo i form lön, arvode, provision,av
semesterersättning Styrelsearvoden till andra anställdaetc. än
verkställande direktör skall redovisas övrigasättsamma som
styrelsearvoden. Om styrelsearbetet övervägandeutgör del denen av
anställdes totala arbetsuppgifter skall dock dennes hela inkomst från
bolaget ingå i ersättning till styrelsen. Se Bokföringsnämndens
rekommendation R Uppgift medelantalet anställda lönersamtom
och ersättningar och 1975:103 464.prop. s.

Enligt artikel 43.1.9 skall, inte uppgift har lämnats särskiltom om
detta i resultaträkningen, årets personalkostnader i fördelas på delsnot
löner och arvoden, dels sociala kostnader med särskilt angivande av
pensioner. Av undantagsregeln i artikel 44.1 följer artikel ll-bolagatt

resultaträkning funktionsindelningupprättar med enligt artikel 25,som
får undantas från kravet fördelning personalkostnader.av

Enligt artikel 43.1.12 skall uppgift vidare lämnas årets ersätt-om
ningar till ledamöterna i förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen,
dvs. vad i kommitténs förslag till koncerndefinition benämnssom
styrelse eller motsvarande ledningsorgan, varje förpliktelsesamt som
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Uppgift skalli dessaledamötertill tidigarepensioner organ.avser
Artikelkategori befattningshavare.varjeförlämnas avom summan

upplysningkrav.från dettaundantasenligt artikel 44.1ll-bolag får
inskränkning till bolagartikel 43.3 utanenligtfårVidare staterna av

utelämnasartikel 43. 12uppgifterna enligt 1tillåtastorlekviss att om.
förhållandenakännedommöjligt fåskulle detuppgifterna göra att om
i första handundantagi dessa Dettaledamotför viss synesorgan.en

bestårverkställande ledningadministrativa ochföretagsikte påta vars
enda person.av en

upplysningsskyldig-skärpninginnebärenligt direktivetKraven aven
på delsmåste fördelaspersonalkostnadernasåbl.a.heten sätt att

angivandesärskiltmedsociala kostnaderdelsarvoden,ochlöner av
vissaundantamening saknas skälkommitténsEnligtpensioner. att

föreslårkommitténvarförupplysningskravfrån detta attföretag
Kommittén harinte införs.i denna delartikel 44.1undantagsregeln i

kost-resultaträkningen medanvänderföretagbeaktatdärvid att som
upplysning huralltid måste lämnaartikel 23enligtnadsindelning om

övriga upplys-Vad gällerfördelar sig.personalkostnadernatotalade
verkställan-styrelse ochersättningar tillochavseende lönerningskrav

upplysnings-kravgällandeuppställerdirektör rättde samma
kommitténsenligtEftersom detstorlek.bolagetsskyldighet oavsett

krav påställa andrahänseendei dettaanledningmening saknas att
förinte hellerfinns detupplysningsskyldighethandelsbolagens

i artiklarnaundantagsbestämmelsernaföreslånärvarande skäl att att
upplysnings-nämndahänför sig tilldelar dei deoch 44.1,43.3 nu

beloppinnefattarersättningarlöner ochfall åretsdetinförs. Ikrav,
börstyrelseledamöterellerverkställande direktörtidigareavsersom

särskilt pådetta belopp sättmeningkommitténsenligt sammaanges
avseende sådanaförpliktelserbeträffande framtidaföreslåssom

avsnitt 1l.4.l.personer, se

förmånerliknandeavgångsvederlag ochAvtal om

förpliktelserskall olikaframgår avsnitt l1.4.lSom typer somavav
självklartbefattningshavareledandeikläder sigföretag gentemotett
generellt.förpliktelserförgällerreglerenligtredovisas somsamma

verkställandetillutbetalasbeloppinnebärDetta attt.ex. ensom
avgångsvederlagavtalenligtstyrelseledamotellerdirektör ett om
sådanaersättning tillellerlönredovisasnaturligtvis skall personersom

upphör.uppdragetelleranställningenunder vilketräkenskapsårför det
ellerbetalasbelopp skallvisstinnebäravtalet annatutOm att ett

iår,följdundertill godobefattningshavaren t.ex.kommasätt aven
kapitaliseradeskall detersättning,liknandeellerpensionform av
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värdet förpliktelsen skuldföras eller bli föremål för avsättningav om
de generella kriterierna för skuldföringnär respektive avsättning skall

uppfyllda.göras är Av skäl redovisats under föregåendesamma som
rubrik kommittén det vad gäller behandlade upplysnings-attanser nu
krav för närvarande saknas anledning utnyttja undantagsbestämmel-att

i artiklarna 43.3 och 44.1.serna

49 §
Bestämmelsen artikel 56.2 och har till viss del sinmotsvarar mot-

ÅRL.svarighet i kap.11 11 § femte stycket ABL och 3 kap. 8 §
Enligt de svenska bestämmelserna skall uppgift moderföretagetsom
och i förekommande fall dettas moderföretags förnamn anges
aktiebolagens del i förvaltningsberättelsen och för handelsbolagens del
i bilaga till balansräkningen. Artikel 56.2 kräver dotterföretagen att
skall lämna uppgift och för moderföretagetsäte i huvudkon-om namn

och dess moderföretag, under förutsättning sistnämndaegetcernen att
moderföretag koncernredovisning,upprättar koncern-samt ange var
redovisningarna kan erhållas.

§50
ÅRL.Bestämmelsen har hämtats från 18 kap. 7 § ABL och 5 kap. 2 §

Förvaltningsberättelse

51 §
Första stycket har sin motsvarighetnärmast i 11 kap. 9 § första

ÅRLstycket ABL, 2 kap. 8 § andra stycket och artikel 46. Av skäl
redovisas i avsnitt 7.4.2 kommittén det inte finnssom attanser

anledning medge några undantag från skyldighetenatt upprättaatt
förvaltningsberättelse.

Enligt kommitténs mening bör sådan information utgörsom
kommentarer till eller specifikationer uppgifter lämnats iav som
balans- och resultaträkningarna och därmed på naturligt sättettsom
hör ihop med dessa uppgifter lämnas i till nämnda handlingarnoter
och inte i förvaltningsberättelsen. sådanEn redovisning medför att
läsaren årsredovisningen omedelbart sambandet mellanav ser
sifferuppgiften och den kompletterande informationen och torde på så

öka informationsvärdetsätt årsredovisningen. Således bör t.ex.av
uppgifter de anställda och utbetalda löner och ersättningarom om
lämnas i anslutning till uppgifterna rörelsens kostnader,om se
förslagets 2 kap. 47 och 48 §§. Vidare bör specificering kon-av
cerninterna köp och försäljningar i anslutning tillgöras uppgifterna om
rörelsens intäkter och kostnader, förslagets 2 kap. 38 Sådanse
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specifikation till olikahar karaktärinformation postersnarast avsom
i tillskall således lämnasresultaträkningenochbalansräkningeni noter

förvaltningsbe-inaturligtvis förekommafårInformationen ävendessa.
notupplysningen.aldrigdetta kanrättelsen ersättamen

preciseramöjlligtintemening detkommitténs närmareEnligt är att
enligt punkten 3lämnasskallinformationvilken utantyp somav

tillämpningen. Detpraktiskadenankommauppgift fårdenna
skilja sigmåste kunnakraven avsevärtsjälvklartförefaller närmast att

för utomståendebetydelseoch dessstorlekpå bolagetsberoende
övrigt.samhället ianställda ochintressenter t.ex.
tredje stycket ABL.kap. 9 §11stycketAndra motsvaras av

Finansieringsanalys

52 §
finansieringsanalysbestämmelsersaknarEG-direktivenEftersom om

i denågon ändringintetills vidarevalt görakommitténhar att
sådanupprättandeföreskrivergällande lagenligtbestämmelser avsom

därförfinansieringsanalys harBestämmelserna utanhandling. om
stycket ABL§ fjärdefrån kap. 9överförts llsakändring inågon

ÅRL. emellertid finnaskanDetfjärde stycket8 §respektive 2 kap.
frågan.tillåterkommaskede arbetetiskäl ettatt avsenare

Koncernredovisning3 kap.

bolagsdirektivetdet sjundeartiklar itill artiklarHänvisningar avser
särskiltinte annat anges.om

§1
såvittoch 16.1,artiklarna 1stycket utomFörsta avsermotsvarar
ABL och 3stycketförstakap. 10 §11finansieringsanalysen, samt

ÅRL. skälfinansieringanalysBestämmelsen är,5 §kap. sammaavom
ändring i saknågonkap. 52under 2redovisats utanovansom

femte§och 3 kap. 7stycket ABL§ sjättefrån kap. llÖverförd ll
ÅRL.stycket

ochstycket ABLförstadelvis kap. ll §llstycketAndra motsvarar
ÅRL, till 2specialmotiveringenvidarestycketandra9 §kap.3 se

kap. 1

2 §
förbestämmelseMotsvarande16.artikelLagrummet motsvarar

specialmoti-2 kap. 2i förslagetsårsredovisningar finnsbolagens se
till detta lagrum.veringen
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3 §
Lagrummet delvis artiklarna 17.1 och 29.1.motsvarar

Enligt artikel 17. l skall de allmänna bestämmelserna för balans- och
resultaträkningar i det fjärde bolagsdirektivet förslagets 2 kap. 5-10
och 12-13 §§ användas och till koncernredovisningen inne-anpassas
bärande minoritetsintressen och avskrivningatt poster t.ex.som av
koncerngoodwill tillkommer. Vidare skall enligt artikel 29.1 tillgångar
och skulder i koncernredovisningen värderas enligt enhetliga principer
och i överensstämmelse med artiklarna 31-42 i det fjärde bolags-
direktivet förslagets 2 kap. 3 och 14-27 §§. Slutligen gäller enligt
artikel 34 huvudsakligen notupplysningskrav för koncernsamma
redovisningen för de enskilda företagens årsredovisningarsom
förslagets 2 kap. 30-48 §§ enligt artikel 36 krav påsamt samma
innehållet i koncernförvaltningsberättelsen för förvaltningsbe-som
rättelsen i årsredovisningen förslagets 2 kap. §.51

4 §
Lagrummet artiklarna 8 och 11 vilka har behandlats imotsvarar
avsnitt 12.2.2 och 12.3. Ordalydelsen hämtad frånär artikelnärmast
7. Bestämmelsen innebär vissa moderbolag själva dotter-att ärsom
bolag vissa förutsättningar uppfyllda inteär behöver upprättaom
koncernredovisning. Undantagsregeln inte tillämpligär moderbola-om

börsnoterat. Angåendeär uttrycket "omfattas av" nedan underget se
5§.

5 §
Första stycket artiklarna 13.1 och 13.2. Enligt kommitténsmotsvarar
mening kan endast koncernföretag omfattade koncern-anses av en
redovisning. Med uttrycket "omfattas av" därför kommittén attavser

dotterföretag konsolideras i koncernredovisningen dennaett oavsett om
konsolidering fulltsker enligt förvärvsmetoden, eller partiellt,ut,
enligt kapitalandelsmetoden, avsnitt 12.5 och specialmotiveringense
till kap.3 9 Av vad följer intresseföretag aldrigsagts att ettsom nu
kan omfattat koncernredovisning.anses av en

Andra stycket artikel 13.3. Lagrummets ordalydelsemotsvarar
väsentligenöverensstämmer med artikelns. Beträffande vad sägssom

i andra stycket artikel 13.3 har kommittén valtmotsvararsom a aa,
i stället för direktivets uttryckssätt anknyta till den grundläggandeatt

förutsättningen för koncernförhållande överhuvudtaget skallatt ett
föreligga, nämligen moderbolaget har bestämmandeattanses ett

inflytande dotterföretaget. Om detta inflytande,över omständig-p. g.a.
heter moderbolaget inte kan råda har begränsatsöver, behöversom
dotterföretaget inte konsolideras.
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detfrån konsolideringundantas ärdotterföretagNär attett avp.g.a.
hinderbild, varaktigarättvisandeför kravetoväsentlig betydelse att

sitt inflytandemöjlighetermoderbolagetsbegränsar utövafinns attsom
rimlig tiderhållas inominformation inte kanerforderligdet,över att

innehas föreller andelarnaaktiernakostnad elleroskäligeller attutan
tillhuvudregel värderasskall innehavetsäljas vidare an-att som

anskaffningskost-s.k.dvs. enligt denmoderbolaget,skaffningsvärde i
därmed inte koncern-omfattasDotterföretagetnadsmetoden. av

detta begrepp.kommitténdefinitionenligt denredovisningen gettsom
skall tillfälligtinnehavetstycket 3tillägget i andraGenom att vara

faktiskadeninnehavetavsikten medinte endast ävenmarkeras utanatt
undantagsregelnför bedömningenbetydelsetidsaspekten är av omav
avsiktföretagsledningensinnehavettillämplig. Om att avyttraär trots

tvåtid ålängresträcker sigandelarna äneller överaktierna etten
konsolideras.dotterföretageträkenskapsår skall

andra meningen.34.2 bartikelstycketTredje motsvarar

6 §
och 3 kap.stycket ABL10 § förstakap.stycket 11Första motsvarar

ÅRL artikel 27.1.5 § samt
fallföreskrivs i detvariartikel 27.3stycketAndra attmotsvarar
förmånader före dagenföretag liggerförbalansdagen än treett mer

koncernredovisningenin iföretagkoncernredovisningen skall detta tas
koncern-balansdagmeddelårsbokslutgrundvalpå ett somsammaav

framgår intedelårsbokslutmedVadredovisningen. avsom menas
resultaträkningochbalansräkningförmodligendirektivet enavsesmen

räkenskapsår koncern-dettidsperiodomfattar somsomsammasom
avvika frånfall valti dettaKommittén harredovisningen attavser.

införsdetså undvikaför påuttryckssätt sättdirektivets attatt
etablerade begreppende redanvid sidanbegreppytterligare av

sammanfattandedelårsrapport,årsredovisning ochårsbokslut, som en
resultaträkningarna.ochpå balans-beteckning

meningen.artikel 27.2 tredjeTredje stycket motsvarar

§7
föreskrivs20.1 vari19.1 ochartiklarnaBestämmelsen attmotsvarar

skalldotterföretagandelar iaktier ochvärdetbokfördadet av
dotterföre-andelmoderbolagetsavräknaselimineras motatt avgenom

tillämpningenbåde videlimiering skall skeSådankapital.egettagets
poolingmetoden.och8 § nedan,förvärvsmetoden,av

8 §
l2.4.3, ochavsnittförvärvsmetoden,beskrivslagrumI detta se
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bestämmelserna huvudsak hämtats från artikel 19.har i
uttrycklig motsvarighet i artikel 19. Metodenstycket saknarFörsta

förutsätter analys föreskrivs i stycketemellertid sådanatt som
rekommendation 01:91Redovisningsrådets RR Koncern-seupprättas ,

redovisning.
a-19.1 30.1 och 31,artiklarna 19.1Andra stycket motsvarar sec,

avsnitt 12.5.
föreslå förvärvsmetodenför endastKommittén har att attstannat

för dotterföretag. dekonsolideringsmetod Ianvisas ytterstsom
inget företagen kandå denna metod,sällsynta fall attg.a. avp.

betraktas missvisande bildförvärvare det andra, avav ger ensom en
koncernen poolingmetoden. Dettafår metoden frångås och ersättas av
får förvärvsmeto-tillämpningske med motiveringeni så fall att aven

bild. Kommittén har därförpå rättvisandeden oförenlig med kravetär
inte lagreglera poolingmetoden.skäl uttryckligenfunnit att

9 §
Första artiklarna 14.1 och 14.3.stycket motsvarar

efterundantagsbestämmelse har placeratsdennaAnledningen till att
tillförvärvsmetoden och inte i anslutningde reglerarlagrum som

dotterföretagkommittén sådanai §övriga undantag 5 är attatt anser
redovisas enligt kapital-undantagsregel skallunder dennafallersom

innebärför enligt förvärvsmetoden. Dettaandelsmetoden i stället att
omfattas koncernredovis-dotterföretag i och för sigsådanaäven av

ningen.
årsredovisning alltidsvenskt måste dessdotterföretaget görasOm är

in till PRV ellertillgänglig, antingenoffentligt att genomgenom ges
således intesådant fall behövertillgänglig hos företaget. Ihållasatt

koncernredovisningen. Vadfogas tilldotterföretagets årsredovisning
fallbetydelse för dethar således endastföreskrivs i artikel 14.3som

dotterföretaget utländskt.är
artikel 14.3.delvisAndra stycket motsvarar

10 §
och innebär s.k.Bestämmelsen artiklarna 21 och 23 attmotsvarar

särredovisas.skallminoritetsintressen

11 §
koncernföretagens, seddaI bildrättvisandesyfte att som enavge en

helhet, mellan dessamåste alla transaktionerställning och resultat
vinsterkoncernenför undvikaelimineras attatt genomgenererar

interna transaktioner.
stycket ochdelvis kap. § andra ABLstycket ll 11Första motsvarar
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ÅRL3 kap. 7 § andra stycket artiklarna 26.1 och 26.1samt a c.
Andra stycket delvis kap.ll 11 § andra stycket ochABLmotsvarar

ÅRLkap.3 7 § andra stycket artiklarna 26.1 b och 26.1samt c.
Tredje stycket artikel 26.3 vari eliminering fårmotsvarar attanges

underlåtas beloppen i fråga oväsentlig betydelse förär attom av enge
rättvisande bild koncernens ställning och resultat.av

Fjärde stycket delvis kap.11 ll § andra stycket ochABLmotsvarar
ÅRL3 kap. § andra7 stycket och delvis artikel 26.1 Bestämmelsenc.

i artikeln med svensköverensstämmer gällande Enligt bestäm-rätt.
ÅRLmelserna i ABL och nämligen med internvinst endastavses

moderbolagets andel vinst har uppkommit vid transav en som en
aktion mellan koncernföretag. Uttrycket "moderbolagets andel" syftar

justering får med hänsyn till minoritetens igöras andelatt en
vinsten 1975:103prop. 468.s.

Flertalet EG:s medlemsstater tillåter eliminering intern-attav av
vinster endast sker i förhållande till moderbolagets kapitalandelar i
dotterföretagen. I den danska ärsredovisningslagen föreskrivs
emellertid hela internvinsten eller -förlusten skall elimineras,att utan
hänsyn till minoritetsintressen, eftersom partiell elimineringtagen en
inte i överensstämmelse med den s.k. enhetsteorin enligtanses vara
vilken koncernredovisningen skall bild koncernföretagensge en av
ställning och resultat dessa företag utgjorde enda företag.ettsom om
Även enligt IASC internaskall vinster och förluster elimineras fullt
för koncernföretagen skall framstå ekonomisk enhet. Enligtatt som en
kommittén finns det skäl talar för eliminering internaattsom av
vinster och förluster bör ske hänsyn till eventuellautan tagen
minoritetsintressen. Eftersom den nuvarande ordningen inte stridstår i
med direktivet har kommittén emellertid valt i detta skedeatt av
utredningsarbetet för föreslå den bibehålls. Bestämmelsenstanna att att
i artikel 26.1 bör därför utnyttjas.c

12 §
Bestämmelsen artikel 28. Om väsentliga förändringar imotsvarar
koncernens sammansättning inträffat under räkenskapsåret, skall
koncernredovisningen enligt artikel 28 innehålla sådana upplysningar

det möjligt jämföra de pågör varandra följande koncern-attsom
redovisningarna meningsfullt Upplysningplikten kan utökassätt.ett
till omfatta skyldighet justerad öppningsbalansupprättaatt atten en

justeradoch resultaträkning. Någon sådan utökad upplysningsplikten
kommitténsbör enligt mening inte införas det får, behovutan om

härav föreligger, ankomma på den praktiska tillämpningen medatt
ledning frånuttalanden auktoritativa specificeranärmareav organ
uppgiftsskyldigheten.
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§13
29.2 Som exempelartiklarna 29.2 ochstycketFörsta motsvarar a

tillämpatsredovisningsprinciper defall andrapå där än som av
tillåtas i koncern-årsredovisning kani dessmoderföretaget egen

påverkatsådana där skattemässiga skälredovisningen kan nämnas
resultat. och medmoderföretagets ställning och Iredovisningen attav

vissa avsättningar ochi Sverige kräverskattelagstiftningen att
taxeringen, måste hamedföra avdrag vidavskrivningar, för ävenatt

skattepåverkad.nödvändighetblir denna medgjorts i redovisningen
elimineras i koncernredovis-justeringar kanSådana skattemässiga

skattesubjekt. Vidare kaninteeftersom koncernen vär-ningen är ett
innehållet iskulder påverkastillgångar ochderingen enskilda avav

Även värdering inte står i strid med kravetsådanskatterätten. enom
ändamålsenligförefalla mindrekan den ävenpå rättvisande bild om

därför tänkasskattemässiga beaktas. Det kanintressen deandra än att
Påkoncernredovisningen. grundvärderingprincip väljs i aven annan

råder ibeskattningmellan redovisning ochkopplingden starka som
frågan,analysavvaktan påSverige, och i närmare anseren av

tillåta olika redovisningsprinciperofrånkomligtkommittén det är attatt
koncernredovisning.årsredovisning och i dessmoderföretagetsi

artikel 29.3.tredje styckenaAndra och motsvarar

14 §
skall redovisas enligtintresseföretagframgårförsta stycketAv att

följerkravkoncernredovisningen. Dettaikapitalandelsmetoden av
artikel 33.

till § första styckethänvisningen 5Andra stycket motsvarar, genom
intresseföretag intevarimeningen, artikel 33.9första att ettanges

med hänsyn tillkapitalandelsmetoden detenligtbehöver redovisas om
hän-ringa betydelse och,rättvisande bildkravet på är genomav

skälen förb varitredje stycket, artikel 34.3visningen till §5 attanges
skallartikel 33.9 har tillämpatsundantagsbestämmelsen enligtatt

föreskriver direktivetdotterföretagredovisningenFör attanges. av
inteflera företag tillsammansinte gällernämnda undantag är avom

inte för redovis-Motsvarande begränsning gällerringa betydelse.
funnit skälKommittén emellertid inteintresseföretag. harningen av

tillämplighetenmotsvarande begränsning iföreslå sådannågonatt av
intresseföretag.vad gällerundantagsregeln

intresseföretagmöjliggörtill andra stycketHänvisningen 5 § attsom
enligt kapitalandels-redovisasi fall inte behövervissa andraäven

innehållerdirektivet.uttryckligt stöd i Dettametoden intehar
tillämpningen kapital-frånnågra undantagöverhuvudtaget inte av

frånkoncernredovisningen, bortsettintresseföretag iandelsmetoden på
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metoden inte behöver tillämpas intresseföretagetatt ringaärom av
betydelse med hänsyn till kravet rättvisande bild. Enligt kommitténs
mening bör dock undantag kunna medges under vissa förut-deav
sättningar enligt artikel 13.3 grund förutgör undantasom att ett
dotterföretag från konsolidering. Det kan enligt kommitténs mening
inte stå i strid med direktivet medge sådana undantag detattanses utan
förefaller rimligttvärtom intresseföretag under vissa deatt ett av
förutsättningar gäller för dotterföretag bör kunna undantas frånsom
konsolidering. Vad beträffar de undantag i 5 § andrasom anges
stycket 1 och 2 kan det ifrågasättas sådana innehav överhuvudtagetom
skall intresseföretagutgöra medan detta i och för sig kananses vara
fallet med sådana företag faller under 5 § andra stycket ävensom se
avsnitt 8.9.

15 §
Första stycket artikel 32.1 vari föreskrivs imotsvarar det fallatt ett
företag omfattas koncernredovisning tillsammans medsom av en ett
eller flera företag inte omfattas denna redovisning ledersom ettav

företag, vanligen benämnda jointannat får medlemsstaternaventures,
tillåta eller fordra den s.k. klyvningsmetoden används föratt redovis-
ningen detta andra företag.av

Andra stycket artikel 32.2 vari artiklarnamotsvarar 13-31sägs att
i direktivet skall tillämpas sådan redovisning enligt klyvnings-en
metoden i artikel 32.1.som avses

Tredje stycket uppfyller enligt kommitténs mening kravet i artikel
34.4 grunden för den ledningenatt jointettgemensamma ventureav
skall anges.

Fjärde stycket artikel 34.9 b.motsvarar

16 §
Första stycket artiklarna 34.2-34.4, vidare kommentarenmotsvarar se
till dessa artiklar, avsnitt 16.2. Enligt artiklarna det den kapital-är
andel i dotterföretag eller intresseföretagett moderbolagetsom
tillsammans med sina dotterföretag innehar. Till denna skall även
läggas sådana kapitalandelar innehas någon handlar isom egetav som

för moderbolagets eller något dess dotterföretagsnamn men av
räkning. Att sådan sammanläggning skall ske framgår hän-deav
visningar i lagrummet gjorts till vissa bestämmelser i kap.1som

Andra stycket artikel 34.2 föreskrivermotsvarar uppgiftatta som
skall lämnas grunden för visst företag har klassificeratsatt ettom som
dotterföretag. Sådan uppgift skall enligt artikel 34.2 b lämnas föräven
sådana dotterföretag har utelämnats i koncernredovisningen medsom
stöd artikel 13 eller 14. Uppgiften får utelämnas grundenav utgörsom
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rösträttsandelen överstiger 50 under förutsättningatt procentav att
kapitalandelen likaär stor.

17 §
Bestämmelsen artikel 35.1 Motsvarande undantagsregelmotsvarar
finns för årsredovisningens idel förslagets 2 kap. 40 avsnitt 8.6se
och kommentaren till artikel 45.1 b i fjärdedet bolagsdirektivet,
avsnitt 15.8.

18 §
ÅRL.Bestämmelsen har hämtats från 18 kap. 7 § ABL och 5 kap. 2 §

4 Offentlighetkap.

Hänvisningar till artiklar artiklar i det fjärde bolagsdirektivetavser om
inte särskiltannat anges.

§1
Sedan den januaril 1993 PRV registreringsmyndighetär föräven
handelsbolag. Under tiden fram till den januari1 1995 kommer
länsstyrelsernas handelsregister successivt överföras till PRV.att

2 §
Bestämmelsen 11 kap. 3 första§ stycket ABL och 4 kap.motsvarar
8 § andra stycket ARL. g

3 §

lBestämmelserna 11 kap. 3 § andra stycket ABL och 2 kap.motsvarar
ÅRL.3§ första stycket Att offentlighetsregler gäller församma

revisionsberättelsen för årsredovisningen i handelsbolag följersom av iÅRL.4 kap. 12 §
Bestämmelser vitesföreläggande för den underlåter sändaattom som

in redovisningshandlingar till PRV finns i 19 kap. 2 första§etc.
ÅRL.stycket ABL och 5 kap.1 l §

4 §
Bestämmelsen, artikel 3.4 i det första bolagsdirektivet,motsvararsom
saknar motsvarighet i svensk artikeln föreskrivsIrätt. handlingarnaatt
skall offentliggöras i medlemsstaten utsedd nationell tidning,en av
antingen helt eller delvis återges eller hänvisningatt attgenom genom
sker till handling förvaras i bolagets akt hos registreringsmyn-en som
digheten eller införd i myndighetens register.är
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5 §
tredjestycket kap. 3 § stycket ABL.11Första motsvarar

fjärde stycketstycket kap. 3 § ABL.Andra 11motsvarar

6 §
stycket artikel 48.Första motsvarar

Enligt direktivetstredje styckena artikel 49.Andra och motsvarar
bifogas årsredovisningfår inte revisionsberättelsenbestämmelser en

skick. Enligt kommitténs mening börpubliceras i ofullständigtsom
uppgift fördelningenförhållandetemellertid inte det att om av

följervilket upplysningskrav inte direktivetsmedelantalet anställda, av
årsredovisningen medförai den trycktabestämmelser, utelämnats att

inte får bifogas redovisningen.revisionsberättelsen
offentlighetsregler har behandlats i avsnitt 14.2 vartillDirektivets

hänvisas.

7 §
§ andra stycket ABL 3 kap.11 kap. 10Bestämmelsen samtmotsvarar

ÅRL sjunde bolagsdirektivet.§ och artikel 38 i det6 och 4 kap. 12§
offentlighetsregler gäller förparagrafen framgårAv att samma som

gäller för koncern-och revisionsberättelsenårsredovisningen även
koncernrevisionsberättelsen.redovisningen och

Delårsrapport5 kap.

ÅRL vissaoch 2 kap. 9 och 10 §§Enligt kap. 12-14 ABL11 är
delårs-dessa lagar skyldigabolag omfattas upprättaattavsom

föreligger för bolag och moderbolagSådan skyldighet störrerapporter.
införts eftersom rapportering sådanaoch hari koncernerstörre en av

år inte tillgodoseendast gångbolags verksamhet ansettsperen
information i tillräcklig grad.behovintressenternas av

bolagsdirektiv bestämmelser delårsrapport.fjärde saknarEG:s om
bestämmelsernaför närvarande skälsaknasDet närmare överatt se

Bestämmelserna har därför med vissadelårsrapportering. smärreom
ÅRL.överförts från ochABLändringar

Halvårsrapport

clearingverksamhet1992:543 börs- ochkap. 6 § lagenEnligt 5 om
vidaktiebolag aktier inregistrerade börsskallbörslagen är envars

omfattar månader offent-räkenskapsår tiovarjeunder änmersom
räkenskapsårets månaderredogörelse för förstaliggöra sexen

månader frånskall offentliggöras inom tvåhalvårsrapport. Rapporten
innehålla redogörelse för bolagetsutgång och skallhalvårets en
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verksamhet och resultat under räkenskapsårets första månader.sex
Bestämmelsen innebär anpassning till reglerna i EG:s tredjeen
börsdirektiv 82/121/EEG reglerar den information skallsom som
offentliggöras bolag aktier har upptagits till officiell noteringav vars
vid fondbörs. Reglerna, bland innehåller bestämmelserannaten som

halvårsrapport, syftar till säkerställa investerare fåratt attom en
korrekt och regelbunden information från bolag aktier ärvars

Halvårsrapporternabörsnoterade. skall innehålla uppgifter om
verksamheten och resultatet under de första månadernasex av
räkenskapsåret. skall vidare innehålla siffermaterialRapporterna och

förklarande redogörelse för bolagets verksamhet rörelseresul-samten
tabellformI skall redovisas bolagets nettoomsättningtat. samt

rörelseresultat före eller efter skatt. För varje sifferuppgift skall
redovisas motsvarande siffra för period under det föregåendesamma
räkenskapsåret. skall i förekommande fallRapporterna innehålla
uppgifter interimistisk utdelning. Vidare skall lämnasom en prognos
för företagets utveckling under det pågående räkenskapsåret.

Skyldigheten offentliggöra halvårsrapport inskränker inteatt
bolagens skyldighet delårsrapport enligt bolagABL. Ettatt avge vars
aktier inregistrerade vid börs därmed i princip skyldigtär är atten

två under räkenskapsår.slags Det rationellarapporter ett mestavge
emellertid bolaget förenartorde i ochatt rapporternavara en samma

förutsättning såvälhandling under börslagens ABL:s krav påatt som
innehåll i och tidpunkt för avlämnande iakttas prop.rapportenav
1991/92:1l3 192.s.

fråga detaljinnehållet i delårsrapporterI enligt ABL överens-om
Direktivetlagens krav i huvudsak med börsdirektivet.stämmer ger

emellertid inte någon möjlighet variera den tidsperiodatt som
skall denna skall alltid de första måna-rapporten utanavse, avse sex

derna räkenskapsåret. En fördel med detta det underlättar förär attav
investerare andra intressenter jämföra olika bolags resultat.och att

Börslagen innehåller endast allmänt hållen regel skyldighet atten om
halvårsrapporter. Regeringen eller, efter bemyndigande,dessavge

Finansinspektionen bör utforma de detaljföreskrifter förbehövssom
harmonisering med börsdirektivet 102.a. prop.en s.

1 §
förstaFörsta stycket kap. 12 § stycket ABL och 2 kap.llmotsvarar

9 § första stycket ARL.
Andra stycket kap. 12 § andra stycket första meningenllmotsvarar

ABL.
Tredje kap. andra andraoch tredjestycket 11 12 § stycketmotsvarar

meningarna ABL och 2 kap. 9 § andra stycket ARL. l ARL saknas
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bestämmelsen skall sändas till bolagsman begäratt rapportenom som
Enligt kommitténs meningdet. saknas det emellertid anledning iatt

detta hänseende skilja mellan aktiebolag och handelsbolag.

2 §
kap. § förstaFörsta stycket 11 13 stycket ABL och 2 kap.motsvarar

ÅRL.10 § första stycket
Andra stycket 11 kap. 13 § andra stycket ABL och 3 kap.motsvarar

ÅRL.10 §

3 §
stycket kap. 14 § första stycket och kap.Första 11 ABL 2motsvarar

ÅRL.andra stycket10 §
kap. andra stycket ochAndra stycket 11 14 § ABL 2 kap.motsvarar

ÅRL.10 § tredje stycket

till ändring i aktiebolagslagenFörslaget lag om
/1975:1385/ ABL

kap. Inledande bestämmelser1

2 §
Kommittén föreslår koncerndefinitionen i förevarande lagrumatt

blir i likalydande med den definitionändras så den sakatt som
föreslås införd i årsredovisningslagen. Skälet till detta debli är att

koncernföretag ibestämmelser i ABL gäller koncerner ochsom
till redovisningsfrågor, såsom bestämmelser-huvudsak har anknytning

krav på auktoriserad revisor och utdelningsreglerna.na om

2 §a
till årsredovisningslag.kap. 5 § i förslagetBestämmelsen 1motsvarar

2 Aktiebolags bildandekap.

12 §a
Paragrafen innebär vid emission aktier skalloch överkursär attny av

särskild i kommitténs förslag till årsredovis-tillsättas en reserv,av
Överkursfond. Sådan överkurs enligt gällandeningslag benämnd sätts

reservfonden, första stycketaktiebolagsrätt till 12 kap. 4 § 2 ABL.av
Ändringen i det fjärdeföranledd bestämmelserna i artikel 9är av

Någon ändring i sak vad karaktärbolagsdirektivet. gäller reservens av
kapital vad den får användas till inte avseddbundet och år utaneget

överkursen i stället för inräknas iändringen innebär endast attatt
beteckning.reservfonden till särskild fond medsätts egenav en
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Ökning4 kap. aktiekapitalet nyemission ellerav genom
fondemission

13 §a
Paragrafen och innebär överkurs vid emissionär skall sättasattny av
till särskild i kommitténs förslag till årsredovisningslagen reserv,
benämnd Overkursfond, vidare specialmotiveringen till kap.2se
12 a

16 §
Ändringen föranledd bestämmelserna i artikel 9 iär det fjärdeav
bolagsdirektivet enligt vilka överkurs vid emission skall tillsättas av

särskid i stället för fallet enligt gällande svenskäratt,en reserv som
aktiebolagsrätt, ingå i reservfonden. Denna har i kommitténsreserv

Överkursfond.förslag till årsredovisningslag beteckningengetts

20 §
Enligt 20 § första stycket skall till emissionsprospekt fogas dels
uppgifter lagerreservens storlek och förändring, kap.11 5 § andraom

finansieringsanalys,stycket ABL, dels kap. fjärdell 9 § stycket, om
inte sådana uppgifter sådanoch handling redan ingår i eller finns fogat
till balansräkningen och resultaträkningen. Vidare i paragrafensanges
andra stycke bestämmelserna i kap. 2 § första11 stycket andraatt
meningen, föreskriver skyldighet i vissa fall sammanställaattsom
tidigare års uppgifter i årsredovisningen för öka jämförbarhetenatt
mellan åren, skall motsvarande tillämpning emissionsprospekt.äga

föreslårKommittén bestämmelserna lagerreserv upphävsatt om
varför motsvarande ändring bör i första20 § stycket. gällerVadgöras
finansieringanalysen föranleder kommitténs förslag den ändringen att
det uttryckligen handlingarna i förekommande fall skallattanges
kompletteras finansieringsanalysmed i enlighet med 2 kap. 1 och f

årsredovisningslagen.52 §§ Kommittén föreslår vidare, konse- åsom en
kvens kap.11 ABL upphävs, hänvisningen i paragrafensatt attav z
andra stycke till 11 kap. 2 § första stycket andra meningen ändras till

2 kap. 4 § andra förstastycket meningen i kommitténsatt avse
lagförslag.

21 §
I 21 § andra stycket föreskrivs i det fall emissionsprospektatt
framläggs åtta månader efter utgången detän senastesenare av
räkenskapsåret skall prospektet innehålla uppgifter motsvarande "
delårsrapport enligt kap. 1311 och 14 §§.

Kommittén föreslår hänvisningen i andra stycket,att som en
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kap. upphävs, ändras till kap. 2 och 3 §§konsekvens 11 ABL 5attav
kommitténs förslag.i

ledning8 Bolagetskap.

och 15 §§13
Ändringarna stycket föranleddastycket och § fjärdei 13 § andra 15 är

förslagkommitténs tillupphävs ochll kap. ABL ersättsatt avav
årsredovisningslag.

Bolagsstämma9 kap.

§17
Ändringen kap. ABL upphävsförsta stycket föranledd lli är attav

årsredovisningslag.förslag tillkommitténsoch ersätts av

särskild granskningRevision och10 kap.

§3
med gällande Bestämmel-och 2Fjärde stycket 1 överensstämmer rätt.

innebär skyldighetenstycket 3 ochi fjärde är att utseattnysen
koncernredovis-interevisor i moderbolagauktoriserad upprättarsom

koncernföre-ledning de enskildafår bedömas medning i stället av
årsredovisningar.tagens egna

§10
andra och tredje styckenakontroll enligt 10 kap. 10 §Revisorns

ienligt bestämmelserna ABLårsredovisningenhuruvida upprättats
upphävs, ändras tillkap. ABLkonsekvens 11mäste, attattavsom en

ârsredovisningslagen.i denbestämmelserna nyaavse

§15
Ändringen upphävsföranledd kap. ABLstycket 11i andra är attav

till årsredovisningslag.kommitténs förslagoch ersätts av

användning bolagetsVinstutdelning och12 kap. annan av
egendom

3 §§1 och
Ändringarna föranleddaandra stycketförsta stycket och 3 §i § är1

enligt vilkafjärde bolagsdirektiveti artikel 9 i detbestämmelsernaav
i stället förtill särskidemission skallvidöverkurs sättas reservav en

ingå igällande svensk aktiebolagsrätt,enligtfallet äratt, som
kommitténs förslag till årsredovis-har ireservfonden. Denna reserv

Överkursfond.beteckningenningslag getts
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4 §
Ändringarna utgår följdförsta stycket 2 medinnebär bl.a. attatt

föranledda överkurspunkterna till 2-6 och3-7 är attavomnumreras
särskildemission tillfjärde direktivet skallvid enligt det sättas av en

Överkursfond. framgårkommitténs Dettafond, i förslag benämnd av
föreslagna och 4 kap. 13i 2 kap. 12 §de bestämmelserna aa

upplösning13 kap. Likvidation och

4och §§3
Ändringarna föranleddaförsta stycket 4stycket och 4 §i 3 § första är

ibestämmelserna denll upphävs ochkap. ABL ersättsatt avav
föreslagna årsredovisningslagen.

9 §
med hän-förtydligande kompletteratsbestämmelsensyfte harI en

årsredovisningslagen.visning till den föreslagna

§12
i kap. ABLHänvisningen bestämmelser 11stycket till vissai första

bestämmelser i denmotsvarandehänvisning tillhar ersatts enav
intekoncernredovisningenEftersomföreslagna årsredovisningslagen.

till 2 kap. §del specialmotiveringen lårsredovisningen,är en seav
föreskrivaskäl uttryckligensaknasförslaget till årsredovisningslag, att

tillämpas på deninte skallsådan redovisningbestämmelsernaatt om
skallårsredovisning likvidatorerna avge.som

Ändringarna följd sådanastyckettredjei ären posteratt somav
enligt kommitténsskuldergällande redovisasenligt och ABLBFL som

ochavsättningardelasårsredovisningslag skallförslag till upp
skulder.

aktier i dotterbolag14 kap. Fusion inlösenoch av

och2 5 §§
Ändringarna andrastycket och 5 §2 förstaförsta stycket, §i §l

ochenligt gällande BFLsådanastycket föranleddaär att poster somav
årsredovis-förslag tillredovisas enligt kommitténsABL skuldersom

skulder.ningslag avsättningar ochskall delas upp

kap. Skadestånd15 m.m.

§l
verk-styrelseledamot ochl stiftare,Enligt § meningen kanandra

aktieägare ellerställande han vållarskadeståndsskyldigdirektör bli omg
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skada överträdelse redovisnings-ABL, däriblandannan genom av .a.
reglerna i 11 kap. I samband med 11 kap. kommitténsatt genom
förslag föreslås bli upphävt och den föreslagna årsredovis-ersatt av
ningslagen, måste denna skadeståndsbestämmelse ändras så ävenatt
överträdelse den föreslagna lagen kan föranleda skadeståndsansvar.av

3 §
Av skäl redovisats under föreslås1 § bestämmelsensamma som ovan
kompletterad med föreskrift överträdelse föreslagnadenatten om av
årsredovisningslagen föranledakan skadeståndsansvar.

18 kap. Registrering m.m.

7 §
Bestämmelsen i §7 besvär ärendemyndighets beslut iöverom som

utelämnande bruttoomsättningssummanrör upphävsav som en
konsekvens denna dispensmöjlighet föreslås upphävd.bliattav
Bestämmelsen besvär myndighets beslut gälleröver i ärendeom som
utelämnande specifikation aktieinnehav föreslås flyttadbli tillav av
den årsredovisningslagen.nya

Förslaget till lag ändring i bokföringslagenom
/1976:125/ BFL

11 §a
Innebörden denna paragraf omfattasde bolagär attav nya som av
kommitténs förslag skall tillämpa balans-bestämmelserna i detta
räkningen och resultaträkningen i såväl årsbokslutet årsredovis-isom

Övriganingen. bestämmelser i BFL löpande räken-bokföring,om
skapsår, arkivering och besvär gäller fortsättningsvis samtligaföräven
näringsidkare företagsform.oavsett

tillFörslaget lag ändring i 1989:1103lagenom

årsredovisning i vissa ARLföretagom m.m.

Inledande1 kap. bestämmelser

§1
Paragrafen och medförär nuvarande får1 § beteckningen 1attny a
Innebörden bestämmelsen omfattasde handelsbolagär attav som av

ÅRL:sEG:s bolagsdirektiv undantas från tillämpningsområde såvitt
årsredovisningens och koncernredovisningens upprättande ochavser
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innehåll. Vidare framgår det för sådana handelsbolag kon-att är
cerndeñnitionen i kommitténs förslag skall ligga till grund försom

ÅRL.tillämpningen vissa bestämmelser iav
Kommittén har tills vidare för föreslå revisionsreglernastannat att att

ÅRLbehålls i ABL respektive förutom de regler behandlar års-som
och koncernredovisningens avlämnande till revisorerna offent-samt
liggörandet revisionsberättelsen. För handelsbolagens del innebärav

ÅRLdetta kap.4 revision skall gälla de bolagatt ävenom som
årsredovisning enligtupprättar den lagen. Härigenom kan denya

handelsbolag omfattas den lagen helt och hållet undantassom av nya
från tillämpningsområdet för 1-3 kap. med undantag för 3 kap. 11

Även ÅRLnedan. bestämmelserna i 5 kap. tills vidareägerse
tillämpning på de handelsbolag omfattas den lagen. Isom av nya
första hand det bestämmelsen i § vitesföreläggandeär 1 för denom

underlåter fullgöra sin skyldighet sända in redovisnings-att attsom
handlingar till Patent- och registreringsverket intresse.etc. ärsom av

ÅRLl 3 kap. § föreskrivsll företag blir moderföretag skallatt som
meddela detta till ledningen för dotterföretaget. Motsvarande be-
stämmelse finns i 8 kap. 7 § ABL. Bestämmelsen i syftarABL dels
till möjliggöra efterlevnaden förbudet i 7 kap. förl § dotter-att av
företag förvärva aktier i moderbolaget och låneförbudet i 12 kap.att
7 dels till förunderlätta dotterföretaget förbereda sig föratt att att
fullgöra sin informationsskyldighet moderbolaget. l andragentemot

ÅRLmeningen i 3 kap. ll § och 8 kap. 7 § ABL föreskrivs att
dotterföretagets ledning skall lämna vissa upplysningar betydelseav
för beräkningen koncernens ställning och resultat till moderföre-av

ledning.tagets
Som framgår bestämmelserna iär ABL betydelse inte enbart iav

redovisningssairunanhang vid tillämpningenäven andrautan av
föreskrifter i ABL. Bestämmelserna bör därför behållas i ABL. I
konsekvens härmed kommittén motsvarande bestämmelse förattanser
handelsbolagens del inte bör införas i årsredovisningslagen 3utan att

ÅRLkap. § fortsättningsvisll även skall tillämplig devara
handelsbolag inte omfattas 1-3 kap. i övrigt.som av

Årsredovisning2 kap. m.m.

3 5-9och §§
Ändringarna föranledda de kriterierär bestämmande förärattav som

skyldighet auktoriserad revisornär inträder, har flyttats frånatt utse
2 kap. 3 § till 4 kap. 3
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Redovisning i koncerner3 kap. m.m.

och 10 §§7
Ändringarna förde kriterier bestämmandeföranledda ärär att somav

flyttats frånauktoriserad revisor inträder, harskyldighetnär att utse
kap. 3 § till 4 kap. 32

Revision4 kap.

§1
Ändringen sådana handelsbolag skallföranledd ävenär attav som

i huvudsak skall tillämpaårsredovisning enligt den lagenupprätta nya
revisionsbestämmelserna i 4 kap. ARL.

3 §
bestämmandemening bör de storleksgränserEnligt kommitténs ärsom

framgå direkt kap.auktoriserad revisor 4skyldighetenför att utse av
ÅRL i lagen.hänvisning till andra kapitel Detta ärgörsutan att en

huvudsak inte skallhandelsbolag iför framför allt defördel som
föreslår därför deKommitténkapitel i övrigt.tillämpa lagens att

för skyldighetenbestämmandestorlekskriterier är att utsesom
ÅRL flyttas tilli dag finns i 2 kap. 3 §revisor ochauktoriserad som

handelsbolagförslag inte allamed kommitténsEftersom4 kap. som
omfattas skyldighetenmoderbolag kommer upprättaattär att av

reglerar moderbolagsbestämmelsernakoncernredovisning, har som
revisor motsvarandeauktoriseradskyldighet sättatt utse som

alternativmed regelför aktiebolag kompletteratsföreslås aven
vissa utgångspunkt i dei fall får ske medinnebörd prövningenatt

specialmotiveringen tillbalansräkningar,enskilda koncernföretagens se
3 ABL.lO kap. §

Ändringarna tillandra-femte styckena flyttasnuvarandeinnebär att
tredje-sjätte styckena.

10 §
tillämpa denhandelsbolag skalldekonsekvensEn att nyasomav

ÅRL uttalande enligtblir revisornsskall tillämpa 4 kap.lagen även att
huruvida årsredovisningenskall§ andra stycket upprättats10 avse

före-fall den kommitténeller i förekommandeenligt denna lag av
årsredovisningslagen.slagna

14 §
skallhandelsbolagsådanakonsekvens upprättaSom att somaven

fortfarandeårsredovisningslagenenligt den föreslagnaårsredovisning
ihar första stycketrevisionsreglerna i 4 kap. ARLomfattas av
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förevarande lagrum kompletterats med hänvisning till årsredovis-en
ningslagen.

5 kap. Vite m.m.

2 §
Som konsekvens 4 kap. 3 § utökats har hänvisningen till 4atten av
kap. 3 andra stycket§ ändrats till 4 kap. 3 § tredje stycket.

Förslaget till lag ändring lagen 1992: 160om av

filialerutländska filiallagenom m.m.

§5
ÄndringenI paragrafen har tredje stycke tillkommit.ett nytt är en

följd artiklarna 6 och i det elfte10 bolagsdirektivet föreskrivsvariav
filialens brev och orderblanketter måste innehålla vissa uppgifter.att

för förstaDessa det uppgift det utländskaär register där företagetom
registrerat och företagetsär registreringsnummer uppgiftsamt om

företagets rättsliga form och Om företaget i likvidationsäte. skallträtt
detta Utöver dessa uppgifter krävsäven enligt artiklarna i detanges.

elfte direktivet uppgift lämnas i vilket register filialenävenatt ärom
registrerad och filialens registreringsnummer.

Bestämmelsen det filialregister filialen finns registrerad hosatt som
skall saknar betydelse för svensk del eftersom det bara finnsanges ett
filialregister i Sverige, nämligen det förs Patent- ochsom av

Ävenregistreringsverket PRV. kravet uppgift detattom
utländska företaget har i likvidation saknar intresseträtt för svenskt
vidkommande eftersom filialen i sådant fall enligt 18 filiallagen§ skall
avregistreras vilket i sin hinder för det utländska företagetutgörtur att
driva verksamhet filial. Kommittén uppgiftskravenattgenom anser a

bör gälla filialens fakturor.även

13 §
ÄndringenI paragrafen har andra stycke tillkommit.ett nytt är

påkallad bestämmelserna i artiklarna 2.1 8.1 j och 9.1 i detav g,
elfte bolagsdirektivet. Av dessa förefaller det nämligen kravsom om

upprättande se 14 § nedan och offentliggörande redovisnings-av
handlingar för filial endast får uppställas beträffande filialer tillen
företag lyder under lagstiftningen i inte tillhör EES-statsom en som
området. Eftersom det elfte direktivet bara tillämpligt filialer tillär
aktiebolag och dess utländska motsvarighet föreslår kommittén att
undantagsbestämmelsen begränsas till filialer till sådana bolag.
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14 §
Ändringen jartiklarna 8.1bestämmelserna i 2.1påkalladär g,av

anförs under 13 ochvadbolagsdirektivet,elftei detoch 9.1 somse
kommit-årsredovisning i denupprättandekraveninnebär att avav

filialer till företaginte fårårsredovisningslagenföreslagnatén avse
tillämpligtbaraelfte direktivetEftersom det ärEES-området.inom

föreslårmotsvarighetutländskaoch dessaktiebolagtillfilialer
föreslåsundantagsbestämmelsen sättkommittén att samma som

filialer till sådanatilloffentlighetsregeln i 13 § begränsasbeträffande
bolag.

§15
Ändringen företagetdet utländskamåsteanmälaninnebär görasatt om

föranleddförfarande ochliknandeackord eller ärföremål förär av
bolagsdirektivet.elftei i detf och 8.1innehållet i artiklarna 2.1

§19
Ändringen elftef och 8.1 i i deti artiklarna 2.1föranledd kravetär av

offentlig-anmälan ochuppställer krav påbolagsdirektivet bl.a.som
personuppgifterlikvidatorer, derasutseendeuppgiftgörande avomav

fall detför detfiliallagen gällerEnligt 19 §behörighet. attsamt
anmälas tillså skall dettalikvidationträder iföretagetutländska

filialen. Enligtavregistreraskallregistreringsmyndigheten som
uppgifterna lämnas iangivnaartiklarnabör de ikommitténs mening

amnälan.nämnda

22 §
PRVföreskrift innebördmedkompletteratshar attLagrummet aven

redovisnings-företagetsdet utländskauppgiftmåste kungöra attom
myndigheteninkommit tillstycket 2 harförstaenligt 13 §handlingar

j elfteoch 8.1 i detartiklarna 2.1ibestämmelsernaföljeroch gav
bolagsdirektivet,förstaartikel 3 i detjfrt medbolagsdirektivet se

de fall redo-föreslås inte ikungörandekravMotsvarandeavsnitt 14.3.
till myndig-och inmåsteför filialenvisningshandlingar upprättas ges

medlemsstaternaöverlämnar tilldirektivetelfteeftersom detheten att
måsteöverhuvudtagethandlingar upprättas.sådanabestämma om

§30
brev, orderblanketterkrav påi införsmed det lagensambandI attatt

ienligt artikel 12uppgifter måsteinnehålla vissamåstefakturoroch
sanktionerasbestämmelserdessaefterföljdendirektivetelftedet av

skebör dettakommitténs meningEnligtlämpligt sätt. genom
vitesföreläggande.
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tillFörslaget förordning ändring iom

aktiebolagsförordningen /1975: 1387/ ABF

19 §
Ändringen följd kommitténs förslagär överkurs vid emissionatten av
skall till särskild fondsättas benämnd Overkursfond,av en se
specialmotiveringen till 2 kap. 12 § aktiebolagslagen / 1975:1385/a
ABL.

42 §
Ändringen innebär hänvisningen till vissa bestämmelser i 11 kap.att

ändrats tillABL motsvarande bestämmelser i den föreslagnaatt avse
årsredovisningslagen. I paragrafen hänvisas till tredje istycke 11ett
kap. 10 Något sådant stycke finns inte. Emellertid framgår av
sammanhanget de handlingar koncernredovisningenäratt som avses
och koncernrevisionsberättelsen.

50 §
Ändringen följd kommitténs förslagär överkurs vid emissionatten av
skall till särskild fond benämndsättas Overkursfond,av en se
specialmotiveringen till 2 kap. 12 § ABL.a

53 §
Hänvisningen i 53 § till 11 kap. 6 § ABL upphävs konsekvenssom en

möjligheten till dispens från kravet brutto-öppetatt attav ange
omsättningssumman föreslås bli upphävd. Vad gäller hänvisningen till

första11 kap. 8 § stycket 1 ABL föreslås den ändringen hänvisningatt
i stället till motsvarande bestämmelse igörs den föreslagna års-
redovisningslagen.

54 §
Som konsekvens möjligheten till dispens från kravetatten attav

bruttoomsättningssummanöppet föreslås bli upphävd upphävsange
bestämmelsen i den del den föreskriver avgift skall utgå för dennaatt

ärende. Vidare föreslås hänvisningen till 11 kap. 8 § förstatyp attav
stycket l ABL ändras till motsvarande bestämmelse i denatt avse
föreslagna årsredovisningslagen.

-
..
v
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förordningenändring iförordningtillFörslaget om

enligtvissa ärendenprövning1981:112 avom

vissaårsredovisning i1980:1103lagen m.m.om

företag

bemyndigan-rubriken ändras eftersominnebärförslagKommitténs att
ärenden skallbesluta i vissaKommerskollegiumför ävendet att avse

årsredovisningslagen.föreslagnaenligt denbeslut

§1
tillstånd enligt 2frågorändrats på säParagrafen har sätt ävenatt om

tillförslag§ i kommitténsstycket och 3 kap. 17första40 §kap.
prövas ÄndringenKommerskollegium.skall ärårsredovisningslag av

finns i 3 kap. 3 §dispensmöjlighetmotsvarandeföranledd att somav
ÅRL lagförslag.i kommitténsinförsstycketandra

§2
Även dispensmöjlighetmotsvarandeföranleddändringdenna är attav

kommitténsinförs iandra stycket ARLi 3 kap. 3 §finnssom
lagförslag.

ändringförordningtillFörslaget avom

filialerutländska1992:308förordningen m.m.om

§5
utländska före-på detmed kravkompletteratsharBestämmelsen att

med registrerings-tillsammansmåste instiftelseurkundtagets ges
nämligenföreskrivselfte bolagsdirektiveti detanmälan. artikel 8.1I e

någonlagstiftningen iunderföretaget lyderskyldighet statsådan om
bestämmelse,motsvarandeinom EGföretagEG. För ärutanför som

kommit-Enligtmedlemsstaterna.frivillig förartikel 2.2framgår av
skillnadhänseendei dettaanledning görasaknas detmeningténs att
under.lagstiftning de lydervilkenföretag beroendemellan stats
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fjärde,till EG:sKommentarerIV

bolagsdirektivsjunde och elfte

bolagsdirektivfjärdeEG:s15

bestämmelserAllmänna15.1

Artikel 1

föreskriver skall vidtasdetta direktivsamordningsåtgärder1 De som.
lagar eller andramedlemsstaternasbestämmelserna ifrågai om

följande bolagsformer:författningar om

Tyskland:I-
auf dieKommanditgesellschaft Aktien,Aktiengesellschaft, diedie

Haftung.Gesellschaft beschränktermit

Belgien:I-
la Sociétévennootschap,anonyme/de naamlozesociétéla en

vennootschapcommanditaireactions/decommandite oppar
responsabilité limitée/deásocété deaandelen, la personnes

aansprakelijkheid.beperktepersonenvennootschap met

Danmark.-I-
kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber.aktieselskaber,

Frankrike:I-
la sociétésociété commandite actions,lala société parenanonyme,

limitée.responsabilitéá

Irland:I-
by privatelimited sharespublic companies guarantee,or

limited by sharescompanies guarantee.0r

Italien:I-
la societáaccomandita azioni,societá inazioni, lala societâ perper

responsabilitá limitata.a
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Luxemburg.-I-
la sociétésociété commandite actions,société lala paranonyme, en

limitée.responsabilitéå

Nederländerna:I-
vennootschap beperktevennootschap, de beslotennaamlozede met

aansprakelijkheid.

Storbritannien:I-
shares privatelimited bypublic companies guarantee,or

shareslimited bycompanies guarantee.or

föreskriver skalldetta direktivsamordningsåtgärder ävenDe som
och andrabestämmelserna medlemsstaternas lagarfråga ividtas i om

bolagsformer:följandeförfattningar om

Tyskland:a I
K0mmanditgesellschaft.Handelsgesellschaft, dieoffenedie

b Belgien:I
firma, la sociétécollectif/de vennootschap ondersociétéla en nom

commanditaire vennootschap.commandite simple/de gewoneen

Danmark:Ic
interessentskaber, kommanditselskaber.

Frankrike:d I
collectif, société commandite simple.lasociétéla enen nom

Grekland:Ie
£1£p6ppvt9p.og efoupeioz;opáppvåuoç eraipsia,

f I Spanien:
sociedad comandita simple.sociedad colectiva, en

Irland:g I
unlimited companies.limited partnerships,partnerships,

h Italien:I
societå accomandita semplice.collettivo, la insocietâla in nome

Luxemburg:i I
commandite simple.collectif, la sociétéla société enen nom

Nederlcinderna:j I
vennootschap.onderfirma, de commanditairevennootschapde

Portugal:k I
sociedade comandita simples.colectivo,sociedade emnomeem
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l I Storbritannien:
partnerships, limited partnerships, unlimited companies.

Detta alla obegränsat ansvariga delägare bolag sådant slagärom av
i första stycket eller bolag inte lyder underär någonsom anges som

medlemsstats lagstiftning har rättslig form jämförbarärmen en som
med formen för de bolag i direktiv 68/151/EEG.som avses

direktivDetta skall tillämpas på de bolagsformeräven isom avses
andra stycket, alla de obegränsat ansvariga delägarna själva ärom
sådana bolag deti sistnämnda eller första stycket.som avses

påI avvaktan samordning behöver medlemsstaterna intesenare
tillämpa föreskrifterna dettai direktiv på banker och andra finansiella
institut eller på försäkringsbolag.

Kommentar

artikelI 1.1 uppräkning de företagsformergörs i de olikaen av
medlemsstaterna omfattas kraven i direktivet. Gemensamt försom av
dessa delägaransvaret begränsat.är är För svenskt vidkommandeatt
innebär bestämmelsen samtliga aktiebolag vissa handelsbolagatt samt
omfattas direktivet, avsnitt 6.1. Artikeln infördärav se genom
förslagets l kap. 1

Enligt artikel 1.2 behöver inte direktivet tillämpas på banker och
andra finansiella institut eller försäkringsbolag. Detta undantag kan
förklaras redovisningen i dessa företag reglerad i särskildärattav
lagstiftning i alla medlemsländer och samtliga har valt intenästan att
genomföra direktivets regler för dessa företag. föreliggerNumera av
rådet direktiv redovisningen i banker och andra finansiellaantagna om

försäkringsföretag,institut och i avsnitt 1.2.1 Del II.samtse

Artikel 2

Årsbokslutet skall bestå balansräkning, resultaträkning ochav
Dessa handlingar bildar helhet.noter. en

Årsbokslutet skall på överskådligt ochupprättas enligtsättett
föreskrifterna i detta direktiv.

Årsbokslutet skall rättvisande bild bolagets tillgångar,ge en av
skulder, ekonomiska ställning och resultat.

När tillämpningen bestämmelserna dettai direktiv inte räckerav
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rättvisandetill för bild enligt punkt skall ytterligareatt ge en
upplysningar lämnas.

föreskriftOm undantagsvis tillämpningen i detta direktiv5. ärav en
den skyldighet föreliggeroförenlig med enligt punkt skallsom

från den förstnämnda föreskriften så rättvisandegörasavsteg att en
punkt sådantbild enligt 3 kan Varje skall anmärkas iavstegges. en

med upplysning skälen för och den inverkannot avstegetom om som
på bolagets tillgångar,detta kan ha skulder, ekonomiska ställning och

fårresultat. Medlemsstaterna bestämma kan och fårskenär avsteg
föreskriva de undantagsregler behövs.som

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva informationatt annan
lämnas årsboksluten vad fordras enligt detta direktiv.i utöver som

Kommentar

Artikel 2.1 föreskriver vilka handlingar årsbokslutet skall beståsom
vidare avsnitt 7.3.2. Direktivet inte två begreppanvänder skildaav, se

motsvarande årsbokslut och årsredovisning. Bestämmelserna i
artiklarna 2.2-2.5 har karaktären generalklausul omfattarav en som

direktivets tillämpningsområde. Artikel 2.2 endasthela uttrycker att
årsbokslutet skall överskådligt och i enlighet medupprättatvara

i direktivet, vilket får självklart.bestämmelserna Bestäm-anses som
innebörd måste dock bakgrund kravet i artikelmelsens 2.3mot avses

företagetspå redovisningen skall rättvisande bild ställningatt ge en av
och resultat, och framför allt kraven i artiklarna 2.4 och 2.5
tilläggsupplysningar respektive skyldighet i vissa frånfall avvikaatt
direktivets bestämmelser. Direktivet skall uppfattas så före-detatt
ligger presumtion för tillämpning artiklardessatten en av ger en
rättvisande bild. artikel 2.6 framgår det står medlemsstaternaAv att

lagstiftning långtgåendefritt i nationell uppställa krav vadänatt mer
enligt direktivet. förfordras Bestämmelsen uttryck attgersom

direktivet endast minimireglering.är en
förstaBestämmelserna i artikel 2 införda i 2 kap. § stycket och1är

§ i lagförslaget, vidare specialmotiveringen till sistnämnda2 se
paragraf.

Rättvisande bild

"rättvisande bild" översättning det engelskaBegreppet är en av
and fair view" vilket sedan lång tid varit centraluttrycket "true av

brittisk redovisning. Storbritannien blivit medlembetydelse för Sedan
fjärde direktivet har därmed bliviti infördes begreppet i det ochEG
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del EG-rätten.en av
samband med genomförandet direktivetI i dansk aktualisera-rättav

des frågan både begreppet "god redovisningssed" och begreppetom
"rättvisande bild" skulle ingå i årsredovisningslagen. Lagstiftaren
stannade emellertid för införaendast kravet rättvisande bild iatt

eftersom ansåglagen det olämpligt i lag ha två iattman samma
princip sidoordnade begrepp beskrev vilka krav redovisningensom
skulle uppfylla risk förmed det skulle kunna uppstå tvekanatt om

ieventuella skillnader begreppens räckvidd. Den danska lagstiftaren
förelågansåg det endast marginella skillnader mellan de tvåatt

begreppen.
Enligt den tyska tolkningen artikel föreligger2 presumtion förav en

tillämpning direktivets bestämmelser medför redovis-att atten av
ningen rättvisande bild. Om så inte skulle fallet skallenger vara
tilläggsupplysningar lämnas. Tyskland liksom Portugal har inte infört
bestämmelsen skyldighet i vissa fall avvika från direktivetsattom
föreskrifter. I Tyskland kravet på rättvisande bild inte öppnaanses

till frånmöjligheter undantag de tvingande lagreglerna.
den brittiska Companiesl Act 1989 uppställs krav på företagenatt

i årsredovisningenskall denna i enlighet medupprättatsange om
gällande redovisningsrekommendationer "accounting standards",
varmed enligt lagen uttalanden avseende redovisningspraxisavses som

något särskilt auktoriserats för ändamålet, liksomut av organ somges
fråneventuella avvikelser sådana rekommendationer. Sådan auktorisa-

tion har givits Accounting Standards Board vilketASB innebär att
företagen måste upplysa eventuella avvikelser från ASB:som
rekommendationer i årsredovisningen såoch inte sker revisornärom
skyldig anmärka detta i revisionsberättelsen. Av dessa kravatt
följer föreligger stark presumtion fördet redovisningatt atten en som

i enlighet med lag och rekommendationer från ASBupprättats ger en
bild företagetsrättvisande ställning och resultat. den brittiskaIav

doktrinen har också uttalats rekommendationer föruttryckatt som ger
redovisningsprinciperallmänt accepterade och auktorita—utsom ges av

tiva tillmäts högt bevisvärde vid prövningen fråganett ettorgan av om
företags redovisning rättvisande bild dess ställning ochger en av
resultat.
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15.2 Allmänna bestämmelser balans- ochom

resultaträkningar

Artikel 3

Balans- och resultaträkningarnas uppställning, särskilt det gällernär
valet form för uppställningen, får inte ändras från räkenskapsårav ett
till Avsteg från denna princip tillåts dockett annat. i undantagsfall.
Varje sådant skall redovisas i med tillfredsställandeavsteg noterna en
motivering.

Kommentar

Det huvudsakliga syftet med föreskriva enhetlig form föratt en
presentationen årsbokslut avseende bolag i medlemsstaterna ärav att
öka graden jämförbarhet. Inom för direktivet tillåtsav ramen
emellertid flera olika uppställningsformer liksom kompletterandeatt

tillkommer och uppställningsformernaposter kanatt göras mer
detaljerade. Enligt artikel 3 det inte tillåtet,är i undantags-utom rena
fall, ändra uppställningarna för balans-att och resultaträkningarna.

Bestämmelsen införd i 2 kap.är 5 § fjärde stycket i lagförslaget.

Artikel 4

I balans- och resultaträkningarna måste de i artikel 10 och 23-
26 angivna för sig i angiven ordningsföljd.posterna tas Enupp var

detaljerad underindelning tillåten, förutsattärmera posternaav att
uppställningsformen följs. Nya får tillkomma såvitt derasposter
innehåll inte täcks de i uppställningsformen angivnaav posterna.
Medlemsstaterna får föreskriva sådan underindelning elleren
komplettering. i

Uppställningsform, nomenklatur och terminologi för sådana poster
i balans- och resultaträkningarna föregås arabiska siffror skallsom av

de falli företags särskilda inriktning kräver det.ett En sådananpassas
fåranpassning medlemsstaterna begära företagen inom särskildav en

ekonomisk sektor.

De arabiska siffror föregångna i balans- och resultat-av posterna
räkningarna får sammanslås

a de med hänsyn till målsättningennär i artikel 2.3 har obetyd-ett
ligt värde, eller

b sammanslagningen främjarnär överskådligheten, förutsatt deatt
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sammanslagna specificeras i Medlemsstaterna fårposterna noter.
kräva sådan sammanslagning.en

För balans-varje och resultaträkningspost måste beloppet för
motsvarande från föregående räkenskapsår Förpost attanges.
jämförbarhet skall uppnås får medl föreskri beloppenernsstaterna attva
för det föregående räkenskapsåret skall justeras. fallI skallvart
bristande jämförbarhet och eventuella justeringar beloppen medav
anledning härav förklaras i noterna.

Balans- eller5. resultatråkningsposter saknar belopp skall intesom
redovisas, det finns motsvarande för det föregåendenärutom posten
räkenskapsåret enligt punkt

Kommentar

artikel framgårAv 4.1 medlemsstaterna bundna införaäratt attav
regler balans- och resultaträkningarnas uppställningsformer därom

i ordningsföljd i direktivet. Enposterna anges samma som annan
ordning skulle med EG:s allvarligt försvåra tillgänglighetensynsätt av
lämnad information. Av denna artikel följer vidare det fritt föräratt
medlemsstaterna kräva detaljerad underindelning liksomatt en mer
kompletterande Med stöd denna artikel föreslår kommitténposter. av

Obeskattade och Bokslutsdispositioner inläggsatt posterna reserver
i uppställningsformerna.

Enligt artikel 4.2 skall- bolagets särskilda inriktning kräverom
det sådana i balans- och resultaträkningarna föregåsposter som av-
arabiska siffror till de förhållanden gäller i bolaget.anpassas som

artikelI 4.3 föreskrivs de i balans- och resultaträkningarnaatt poster
föregås arabiska siffror får sammanslås vissa villkor ärsom av om

uppfyllda, vidare avsnitt 9.6.1 och 9.7.1.se
Bestämmelserna i artiklarna 4.1-4.3 införda i 2 kap. 5 § förstaär -

tredje lagförslaget.styckena i
artikelI 4.4 föreskrivs jämförelsebeloppen från föregående åratt

skall Medlemsstaterna också kräva justeringarrätt att attanges. ges av
dessa belopp skall det behövs för de skallgöras kunna jämförasattom
med årets belopp. Om så inte sker skall bristande jämförbarhet och
eventuella justeringar med anledning detta förklaras i not.av

infördBestämmelsen i förslagets 2 kap. 6 specialmotiveringenär se
till detta lagrum.

Artikel föreskriver4.5 saknar belopp inte skallatt poster som
redovisas såvida det inte finns motsvarande belopp från föregåendeett
år. Artikeln föranleder inte något förslag till lagstiftningsåtgärd.
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Artikel 5

hinderUtan artikel 4.1 och 4.2 får medlemsstaterna föreskrivaav
särskilda uppställningsformer för årsboksluten förvaltningsbolagi och
finansiella holdingbolag, under förutsättning dessa uppställnings-att
former bild bolagen vad föreskrivs iger en motsvararav som som
artikel 2.3.

I detta direktiv med förvaltningsbolag endastavses

bolaga uteslutande har till föremål för sin verksamhetsom att
placera sina medel i olika värdepapper, olika fastigheter eller
andra tillgångar i det enda syftet sprida investeringsriskernaatt
och låta aktie- och andelsägarna få del resultatet kapitalför-av av
valtningen,

b bolag med kapitalandel i förvaltningsbolag med fast kapital, om
föremålet för de förstnämnda bolagens verksamhet uteslutande är

förvärva fullt betalda aktier utfärdas dessa förvaltnings-att som av
bolag, dock inskränkning i vad gäller enligt artikelutan 20.1som
h direktivi 77/91/EEG.

Med finansiella holdingbolag i detta direktiv endast bolagavses
uteslutande har föremåltill för sin verksamhet förvärvasom att

intressen andrai företag och förvalta sina kapitalandelar för fåatt att
vinst direkt eller indirekt delta förvaltningeni dessa andrautan att av

företag, dock inskränkning i sina rättigheter aktieägare ellerutan som
andra bolagsmän. En domstol eller administrativ myndighet skall
kunna övervaka de finansiella holdingbolagen iakttar de be-att
gränsningar gäller för deras verksamhet.som

Kommentar

Enligt artikel 5.1 får medlemsstaterna föreskriva andra uppställnings-
former för balans- och resultaträkningarna förvaltningsbolagi och
finansiella holdingbolag. I artiklarna 5.2 och 5.3 definieras sådana
bolag.

Kommittén har inte funnit skäl föreslå det införs bestämmelseratt
särskilda uppställningsformer för vissa företag, avsnitt 9.5.4.om se

Med detta ställningstagande föranleder inte heller artiklarna 5.2 och
någon5.3 vidare kommentar.

.Artikel 6 .
-
-.Medlemsstaterna får tillåta eller föreskriva anpassning balans-en av



fjärdeEGzs bolagsdirektiv 339SOU 1994:17

uppställningsformer, så dessaresultatråkningarnas utvisaroch att
förlusten.eller behandlingdisposition vinsten avav

Kommentar

får tillåta eller föreskriva anpassning balans-Medlemsstaterna en av
uppställningsformer, så dessa utvisarresultaträkningarnasoch att

behandling förlusten.disposition vinsten eller avav
uppställs vidare i artikel 50 krav påsyfte skapa jämförbarhetI att

resultatet disponerats.upplysningar i ârsbokslutet hurom
förslagskall aktiebolag lämna till dispositionEnligt svensk rätt av

förvaltningsberättelsen, 9 tredjeeller förlust i 11 kap. §bolagets vinst
Dispositionen påverkaraktiebolagslagen /1975: 1385/ ABL.stycket

vidareförst året därpå. Enligt svensk skallsedan ârsbokslutet rätt
sammansättningen kapital,upplysningar lämnas ändringar i egetavom

upplysningar lämnasförsta stycket 3 ABL. Dessakap. 8 §11 som
standardiseradregel i not.en

mening inga skäl ändra denfinns enligt kommitténsDet att
Artikel påkallar därmed inte någon svenskordningen. 6bestående

lagstiftningsåtgärd.

Artikel 7

tillgångs- och skuldposter eller mellanfår inte ske mellanKvittning
kostnadsposter.intäkts- och

Kommentar

grundläggande såväl i direktivetinte får skePrincipen kvittning äratt
uttrycklig reglering isvensk praxis,i nuvarande än utanomsom

emellertid tvingande och harBestämmelsen i direktivetsvensk lag. är
specialmotiveringen till detta lagrum.kap.införts i förslagets 2 7 se

Balansräkningens uppställningsform15.3

Artikel 8

den eller båda de i artikelskall föreskrivaMedlemsstaterna att avena
användas för uppställningformerna skall10 angivna9 och av
föreskriver båda uppställnings-Om medlemsstatbalansräkningen. en

mellan dem.bolagen väljafår den tillåtaformerna, att

Kommentar

tillåta bolagen välja mellanfår medlemsstaternaEnligt artikeln att
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olika uppställningsformer för balansräkningen eller föreskriva att
endast uppställningsform får användas. Kommittén har fören stannat

föreslå endast form för balansräkningenatt tillåts,att nämligen denen
i artikel avsnitt 9.5.1.som anges se

Artikel 9

Tillgångar

A. Tecknat inbetalt kapital
infordratvarav

om inte nationell lagstiftning föreskriver det kapital haratt som
infordrats skall redovisas på passivsidan. I såfall skall den del av
kapitalet har infordrats inte inbetalatsännu redovisassom men

tillgång antingen under A eller under D II 5.som en

B. Kostnader för bolagsbildning

så de definieras i nationell lagstiftning och nationellsom om
lagstiftning medger de redovisas tillgångar. Nationellatt som
lagstiftning kan också föreskriva bolagsbildningskostnaderatt
redovisas första under "Immateriella anläggningstill-postsom
gångar

C. Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

F orsknings- och utvecklingskostnader nationell lagstift-om
ning medger de redovisas tillgångar.att som

Koncessioner, licenser, varumärken liknandepatent, samt
rättigheter och tillgångar de harom

förvärvatsa vederlag och inte skall redovisas undermot
C I eller

b utvecklats företaget själv, under förutsättningav att
nationell lagstiftning tillåter de redovisasatt som
tillgångar.

Goodwill den har förvärvats vederlag.motom

Förskottsbetalningar.

II. Materiella anläggningstillgångar

Mark och byggnader.



bolagsdirektiv 341fiéirdeEG:sSOU 1994:17

maskiner.ochTekniska anläggningar

Övriga och inventarier.verktyganläggningar,

pågående nyanläggningar.ochFörskottsbetalningar

anläggningstillgångarFinansiellaIII.

företag.anknutnaandelar iAktier och

företag.hos anknutnaFordringar

Ägarintressen.

har ägarintressen.bolageti vilkahos företagFordringar

innehav.långfristigtföravseddaVärdepapper

lånefordringar.långfristigaAndra

nominellauppgift derasmedandelarelleraktierEgna om
parivärde,bokfördaderassaknas,sådantvärde eller, om

i balans-de redovisasmedgerlagstiftningnationell attom
räkningen.

OmsättningstillgångarD.

Varulager

förnödenheter.Råvaror och

tillverkning.underVaror

handelsvaror.ochFärdiga varor

örskottsbetalningar.F

FordringarII.

åreftertill betalning änförfallerFordringar ettmersom
varje post.särskilt förskall redovisas

Kundfordringar.

företag.anknutnahosFordringar

företag har ägarintressen.bolagetvilkaihosFordringar

Övriga fordringar.

infordrat om intekapitalinbetalt ärTecknat som
in-kapitalföreskriver ärlagstiftningnationell att som
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fordrat skall redovisas tillgång under A.som

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om inte
nationell lagstiftning föreskriver dessa skallatt poster
redovisas tillgångar under E.som

III. Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar i anknutna företag.

Egna aktier eller andelar med uppgift deras nominellaom
värde eller, sådant saknas, deras bokförda parivärde,om

nationell lagstiftning medger de redovisas i balans-om att
räkningen.

Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

E. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

såvida inte nationell lagstiftning föreskriver dessa skallatt poster
redovisas tillgångar under 6.D IIsom

F. Förlust under räkenskapsåret

såvida inte nationell lagstiftning föreskri den skall redovisasattver
under A VI på passivsidan.

äSkulder och kapitaleget
2
äA. Eget kapital tE

Tecknat kapital é
inteom nationell lagstiftning föreskriver endast infordratatt

kapital skall redovisas under denna så fallI skall detpost.
tecknade kapitalet och det inbetalda kapitalet redovisas
särskilt.

ÖverkursII. vid emission

III. Uppskrivningsfond

IV. Kapitalreserver

Lagstadgad nationell lagstiftning kräver sådanreserv om
reserv.

förReserv aktier och andelar nationell lagstift-egna om
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kräverning uppläggning sådan med förbe-av en reserv,
håll för vad gäller enligt artikel 22.1 b direktivisom
77/9I/EEG.

Reserver föreskrivnai bolagsordningen.

Övriga reserver.

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Vinst eller förlust under räkenskapsåret
inte nationellom lagstiftning föreskriver denna skallatt post

redovisas under på aktivsidanF eller under E på passiv-
sidan.

B. Avsättningar

Avsåttningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Avsättningar fär skatter.

Andra avsättningar.

C. Skulder

Skulder förfaller till betalning årinom och skulderettsom som
årförfaller till betalning efter måste redovisas särskiltän ettmer

för varje liksom dessa skulder.post summorna av

Obligationslån med särskilt angivande konvertibla lån.av

Skulder till kreditinstitut.

Mottagna förskottsbetalningar för de inte är öppetvaror, om
redovisade avdrag från varulager.som

Leverantörsskulder.

Växelskulder.

Skulder till anknutna företag.

Skulder till företag vilka bolageti har ägarintressen.

Övriga skulder inklusive skatt och sociala avgifter.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om inte
nationell lagstiftning föreskriver sådana skallatt poster

under påD passivsidan.upptas
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D. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

om inte nationell lagstiftning föreskriver sådana skallatt poster
under C 9 på passivsidan.upptas

Årets vinst

om inte nationell lagstiftning foreskri vinsten skall redovisasveratt
under V1 påA passivsidan.

Kommentar

Artikeln införd i förslagetsär 2 kap. 9 För kommentarernärmare
till vissa balansräkningens avsnitt 9.5.1 ochav poster, specialmoti-se
veringen till 2 kap. 9

Artikel 10

A. Tecknat inbetalt kapital

infordratvarav

om inte nationell lagstiftning föreskriver det kapitalatt som
infordrats skall under L. I såfall skall denupptas del kapitaletav

har infordrats inteännu inbetalats redovisassom antingenmen
under A eller under D II 5.

Kostnader för bolagsbildning

så de definieras i nationell lagstiftning och dennasom medgerom
de redovisas tillgång.att Nationell lagstiftning kan ocksåsom en

föreskriva bolagsbildningskostnaderatt skall redovisas förstasom
under "Immateriella anläggningstillgångarpost

C. Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Forskriings- och utvecklingskostnader nationell lagstift-om
ning medger de redovisas tillgångar.att som

Koncessioner, licenser, varumärken liknandepatent, samt
rättigheter och tillgångar de ärom

förvärvadea vederlag och inte skall redovisasmot under
C l eller

b utvecklade företaget själv, nationell lagstiftningav om
medger de redovisas tillgångar.att som
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vederlag.har förvärvatsGoodwill den motom

Forskottsbetalningar.

anläggningstillgångarMateriellaII.

byggnader.Mark och

och maskiner.Tekniska anläggningar

Övriga verktyg och inventarier.anläggningar,

pågående nyanläggningar.Förskottsbetalningar och

anläggningstillgångarFinansiellaIII.

företag.andelar anknutnaAktier och i

företag.hos anknutnaFordringar

Ägarintressen.

vilka bolaget har ägarintressen.hos företag iFordringar

innehav.avsedda för långfristigtVärdepapper

lånefordringar.långfristigaAndra

uppgift deras nominellaandelar medaktier ochEgna om
bokförda parivärde,derasavsaknad därav,värde eller, i

de redovisas i balans-lagstiftning medgernationell attom
räkningen.

OmsättningstillgångarD.

Varulager

förnödenheter.Råvaror och

under tillverkning.Varor

handelsvaror.Färdiga ochvaror

Färskottsbetalningar.

FordringarII.

årefterbetalningförfaller tillFordringar än ettmersom
forredovisas särskilt varje post.skall

Knndfordringar.1
.

företag.anknutnaFordringar hos
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Fordringar hos företag i vilka bolaget har ägarintressen.

Övriga fordringar.

Tecknat kapital infordratär inte inbetaltännusom men
om inte nationell lagstiftning föreskriver kapitalatt som

infordrat skall redovisasär tillgång under A.som

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter om inte
nationell lagstiftning föreskriver dessa skallatt poster
redovisas tillgångar under E.som

III. Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar i anknutna företag.

Egna aktier och andelar med uppgift deras nominellaom
värde eller, i avsaknad därav, deras bokförda parivårde,

nationell lagstiftning medger de redovisas i balans-attom
räkningen.

Övriga kortfristiga placeringar.

IV. Kassa och bank.

E. Fömtbetalda kostnader och upplupna intäkter

om inte nationell lagstiftning föreskriver dessa skall redovisasatt
tillgångar under 6.D IIsom

F. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom årett

Obligationslån med särskilt angivande konvertibla lån.av

Skulder till kreditinstitut.

förskottsbetalningarMottagna för de inte är öppetvaror, om
redovisade avdrag från varulager.som

Leverantörsskulder.

Växelskulder.

Skulder till anknutna företag.

Skulder till företag i vilka bolaget har ägarintressen.

Övriga skulder, inklusive skatt och sociala avgifter.
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Upplupna och förutbetalda intäkterkostnader om inte natio-
nell lagstiftning föreskriver sådana skallatt poster upptas

iunder K.

Omsättningstillgângar för kortfristiga skuldermed avdrag medG.
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter enligtbeaktande av

kostnader och förutbetalda intäkter enligt K.upplupnasamt

tillgångarna kortfristiga skuldermed avdrag förSumman av

årLångfristiga skulder förfaller till betalning efter än ettmer

angivande lån.Obligationslân med särskilt konvertiblaav

Skulder till kreditinstitut.

förskottsbetalningar för de inteMottagna är öppetomvaror,
avdrag från varulager.redovisade som

Leverantörsskulder.

Växelskulder.5.

Skulder till anknutna företag.

företagSkulder till i vilka bolaget har ägarintressen.

Övriga skulder, inklusive skatt och sociala avgifter.

kostnader och förutbetalda intäkter inteUpplupna om
lagstiftning föreskriver sådana skallnationell att poster

under K.upptas

AvsättningarJ.

för och liknande förpliktelser.Avsättningar pensioner

för skatter.Avsättningar

Andra avsättningar.

kostnader och förutbetalda intäkterUpplupna

lagstiftning föreskriver sådana skallinte nationellom att poster
och/ellerunder F 9 I 9.upptas
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L. Eget kapital

Tecknat kapital

om inte nationell lagstiftning föreskriver endast infordratatt
kapital skall redovisas under denna så fallI skall detpost.
tecknade kapitalet och det inbetalda kapitalet redovisas
särskilt.

ÖverkursII. vid emission

III. Uppskrivningsfond

IV. Kapitalreserver

Lagstadgad nationell lagstiftning kräver sådanreserv om
reserv.

förReserv aktier och andelar nationell lagstift-egna om
ning kräver uppläggning sådan med förbe-av en reserv,
håll för vad gäller enligt artikel 22.1 b i direktivsom
77/91/EEG.

föreskrivnaReserver bolagsordningen.i

Övriga reserver.

BalanseradV. vinst eller förlust

VI. Räkenskapsårets vinst eller förlust

Kommentar

Som framgår avsnitt 9.2.2 föreslår kommittén denna artikel inteattav
genomförs i svensk Artikeln föranlederrätt. därför inte någon
ytterligare kommentar.

Artikel 11

Medlemsstaterna får tillåta bolag på balansdagen inteatt ett som
överskrider två följande gränsvärden:treav

Balansomslutning: 2 000 000 europeiska beräkningsenheter,-

Nettoomsättning: 4 000 000 europeiska beräkningsenheter,-

Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50,-

balansräkning i förkortad form endastupprättar visar de posteren som
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i artikel 9 och 10 föregås bokstäver och romerska sifiror,som av
varvid särskilt skall dock endast med totalbelopp för varjeanges post-

de upplysningar krävs enligt vid D II påparentesernasom posten-
aktivsidan och påC passivsidan i artikel 9 vidposten Dsamt posten
II artikeli 10.

Medlemsstaterna får tillåta artikel 15.3 och 15.4 inte tillämpasatt a
på den förkortade balansräkningen.

Kommentar

Denna bestämmelse medlemsstaterna tillåtarätt bolagattger som
understiger viss storlek balansräkningupprätta i förkortadatt form,
innebärande endast sådana föregåsatt bokstäverposter ochsom av
romerska siffror behöver Syftet med bestämmelsen äranges. att
underlätta för mindre företag årsbokslut.upprättaatt

Kommittén har skäl redovisas i avsnitt 9.7.1 föreslagitav som att
denna undantagsregel för mindre företag inte utnyttjas. Denna
ståndpunkt innebär vad föreskrivs i andra stycketatt i artikel 11som
inte föranleder någon vidare kommentar.

Artikel 12

Om bolag på balansdagen överskrider ellerett upphör att
överskrida två de i artikel 11 angivna gränsvärdena, skall dettaav tre
förhållande inverka på tillämpningen undantagsbestämmelsen iav
sistnämnda artikel endast förhållandet inträffar två räkenskapsårom
i följd.

Vid omräkning till nationella valutor får de i artikel 11 i euro-
peiska beräkningsenheter angivna beloppen ökas med högst tio
procent.

Den artikeli 11 nämnda balansomslutrzingen skall deutgöras av
tillgångar i artikel 9 under A till E eller artikel 10 undersom avses

tillA E.

Kommentar

artikelnI vissa bestämmelsernärmare betydelse för gränsdrag-ges av
ningen enligt artikel 11. Denna artikel har betydelse vidäven tillämp-
ningen artikel 27, denna artikel nedan. Eftersom kommitténav se om
valt föreslå indelningen bolag i olikaatt att beroende påav grupper
storlek efter andragörs kriterier de anvisasän i artiklarna 11 ochsom
27 föranleder artikel 12 inte något förslag till lagstiftningsåtgärd.
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Artikel 13

iskuld tilltillgång eller änHänför sig post upp-mer enenen
andraförhållande tillskuldensellertillgångensmåsteställningen,

eller idendärdenunderantingenredovisas taspost upp enposter
bokslutet.förståelsenförväsentligredovisningsådan är avnot, enom

anknutnaandelar iochaktierandelarochaktierEgna samt
föreskrivnaändamåldettaunder de förredovisasfår endastföretag

rubrikerna.

Kommentar

för balans-principernade allmännaföljatordeartikelniKraven av
svenskinte någondärförpåkallarochupprättanderäkningens

lagstiftningsåtgärd.

Artikel 14

redovisasmåstemån de intedenskall, iansvarsförbindelserAlla som
därvidocheller ibalansräkningenunderantecknasskulder, noter

nationelladenförbindelsersådanaolika slagefter deindelas somav
ställd säkerhet.uppgift varjesärskildmederkänner,lagstiftningen om

dessa för-skallföretaganknutnaansvarsförbindelser förFörekommer
särskilt.redovisasbindelser

Kommentar

därförpåkallarochsvenskgällande rättmedöverensstämmerKraven
införtsBestämmelsen harlag.svenskändringnågoninte genomav

iansvarsförbindelserochställdaredovisning panterkravet av
inotupplysningskravet92 kap.förslagetsbalansräkningen, samt

förstnämndatillspecialmotiveringen422 kap. ävenförslagets se
lagrum.

ivissaförföreskrifterSärskilda15.4 poster
balansräkningen

Artikel 15

omsättnings-elleranläggnings-skall redovisastillgångarOm1 som. avsedda.vilket deändamål för ärpå detskall berotillgångar

tillgångarsådana äromfattaskallAnläggningstillgångarna som
verksamhet.företagetsstadigvarande brukas iavsedda att
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a Förändringar i anläggningstillgångarnas olika skallposter
redovisas balansräkningeni eller i Med utgångs-noterna.
punkt i anskajnings- eller till verkningsvärdet skall därför för
varje sådan redovisas dels årets tillkommande ochpost
avgående överföringar, dels ansamlade värde-poster samt
justeringar fram till balanstidpunkten korrigeringarsamt
gjorda under räkenskapsåret tidigare års värdejusteringar.av
Värdejusteringarna skall redovisasöppet antingen i balans-
räkningen avdrag från respektive anläggningstillgångsom
eller i not.en

b Om anskajfnings- eller tillverkningskostnaden för anlägg-en
ningstillgång kaninte fastställas till rimlig kostnad och inom
rimlig tid då årsbokslut för första gångenupprättas enligtett
detta direktiv, får restvärdet vid räkenskapsårets början an-
vändas anskajfnings- eller tillverkningskostnad. Omsom
denna bestämmelse tillämpas, skall det i tillnotanges en
årsbokslutet.

Omc artikel 33 tillämpas, skall de i punkt 3.a avseddaovan
förändringarna de olika bland anläggningstill-posternaav
gångarna redovisas med utgångspunkt dei anskajfnings- eller
till verkningskostnader har kommit fram omvärde-som genom
ringen.

Punkt och b skall tillämpas på redovisning "Kostnader föra av
bolagsbildning

Kommentar

Enligt artiklarna 15.1 och 15.2 skall klassificeringen tillgångav en
bestämmas utifrån det ändamål den för.avsedd Tillär anlägg-som
ningstillgångar räknas tillgångar avsedda stadigvarandeår attsom
brukas företaget.i Motsatsvis gäller andra tillgångar äratt omsätt-
ningstillgångar. Bestämmelsen har införts i förslagets 2 kap. 14 se

avsnitt 10.1.även
Artikel innehåller15.3 krav specificering anläggningstill-a av

gångarnas olika Om värdet anläggningstillgång skrivitsposter. av en
skall enligt artikel 15.3 det uppskrivna värdet ligga till grundupp c

för specificeringen. Detta krav får uppfyllt bestämmelser-anses genom
i l kap. §1 8 första stycket 6 andra meningen ABL och 2 kap. 7 §na

första stycket 1 andra meningen lagen 1980: 1103 årsredovisningom
ÅRLi vissa företag föreskriver kvarstående oavskrivetattm.m. som

uppskrivningsbelopp måste i specifikationen anläggnings-anges av
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kap.förslagets 2införtsharBestämmelsernatillgångarna. genom
10.8.12.ochavsnitt 10.7.231 se

avskriv-beräkninghjälpregel förbArtikel 15.3 är närmast aven
Eftersomgången.förstadirektivet tillämpasdåningsunderlaget
tillgångsberäkningenvad gällerdirektivet, iföreskrifterna i av en

praxis,med svenskväsentligtanskaffningsvårde, i allt överensstämmer
övergångsbestämmelsedenna10.8.1, saknarochavsnitt 10.2.2se

del.svenskförintresse
föreslår intenedanartikel 34anförs undervadframgårSom somav

aktiveringförbjudergällandeändring inågon rättkommittén avsom
någondärför inteföranleder15.4Artikelbolagsbildningskostnader.

lagstiftningsåtgärd.

Artikel 16

så dessaliknande rättigheter,andraegendom ochfasttillRätt som
"Markrubrikenunderskall redovisaslagstiftning,nationelldefinieras i

byggnader".och

Kommentar

respektiveöverlåterdirektivetbestämmelsenInnebörden är attav
redovisas underskalltillgångarvilkabestämmamedlemsstat att som

i sigdärför inteföranlederArtikelnbyggnader.ochMarkrubriken
avsnitt 9.5.1.lagstiftningsåtgärd, ävensvensknågon se

Artikel I 7

Ägarintressen företagsandraandelar isådanadirektivdettaenligtär
eller inte,värdepapperandelarnakapital, representerasoavsett avom

andra företagdessaförbindelse medvaraktigskapaatt engenomsom
kapitalandel iEnverksamheten.främja den ettavseddaär att egna

andelen överstigerägarintresse,skall utgörabolag enett omanses
fårinteskall bestämmamedlemsstaterna men somprocentsats som

överstiga 20 procent.

Kommentar

i andrasåsom andelar"ägarintresse"begreppetdefinierasartikelnI
förbindelse medvaraktigskapakapitalföretags att engenomsom

kapitalandelverksamheten. Enfrämja denavseddadessa är att egna
20till minstuppgårdenågarintressesådantutgöra ett ompresumeras

föreslåvalt intekommitténharavsnitt 8.4framgår attSomprocent. av
lagen.införs i"ägarintresse"till begreppetmotsvarighetnågonatt
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Artikel 18

Under räkenskapsåret bokförda utgifter kostnader förutgörsom
efterföljande år under räkenskapsåret bokförda intäktersamt som

förfaller till betalning under efterföljande år skall redovisas under
rubriken "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Med-
l får dock föreskri sådana intäkter skall underemsstaterna att tasva upp
rubriken "Fordringar". Större belopp skall förklaras i tillnoter
balansräkningen.

Kommentar

Enligt artiklarna 18 och 21 skall huvudregel förutbetaldasom
kostnader och upplupna intäkter respektive upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter redovisas under rubriker i balansräkningen.egna
Medlemsstaterna får dock tillåta de nämnda redovisasatt posterna

fordringarunder omsättningstillgângar respektive underärsom
skulder. Eftersom detta redovisningssätt med gällandeöverensstämmer

föreslårsvensk kommittén valmöjligheterna i artiklarnarätt 18 ochatt
21 utnyttjas. I artiklar föreskrivs belopp ingårstörreattsamma som
i de nämnda skall förklaras i Denna upplysningsskyldig-posterna not.

omfattashet kravet på specifikation väsentliga delposter i 2 kap.av av
andra stycket i lagförslaget.5 §

Artikel 19

Värdejusteringar skall omfatta alla på balansdagen konstaterade
värdeförsämringar individuella tillgångsposter sådanoavsettav enom
värdeförsämring slutlig eller inte.är

Kommentar

Med begreppet "värdejusteringar" enligt direktivet ochavses av-
nedskrivningar. Enligt artikel 19 skall och nedskrivningarnaav-
omfatta alla balansdagen konstaterade värdeförsämringar av
individuella tillgångsposter värdeförsämringen slutligäroavsett om
eller inte. Bestämmelsen uttryck för försiktighetsprincipen jfrger
artikel 31.1 och harc beaktats vid utformningen värderings-av
reglerna i kap.2 Artikel 19 föranleder därför inte någon ytterligare
lagstiftningsåtgärd.

Artikel 20

Avsättningar skall ha till syfte täcka förluster eller skulderatt som
till sin karaktär klart bestämda och på balansdagenär ärsonz



bolagsdirektivfjärdeEGss SOU 1994:17354

beträffande förekomst,sannolika eller säkra sin ärantingen men som
då de uppkommer.eller tidpunktenfråga beloppobestämda i om

avsiktitillåta avsättningarfårMedlemsstaterna görsäven attatt
räkenskapsåret elleraktuellakostnader hör till dettäcka sådana som

karaktär klartoch till sinräkenskapsårtidigare ärtill ett som
sannolika eller säkrapå balansdagen antingenbestämda ärsamt

fråga beloppobestämda iförekomst,beträffande sin är ommen som
uppkommer.tidpunkten då deeller

tillgångarnas värde.förfår användas justerainteAvsättningar att

Kommentar

behandlats ioch hari förslagets 2 kap. 27 §genomfördArtikeln är
avsnitt 11.2.

Artikel 21

skallförutbetalda intäkter"ochkostnaderrubriken "UpplupnaUnder
bokförts betaldaharföre balansdagenintäkterderedovisas somsom

räkenskaps-år kostnaderefterföljande samt som avseravsermen som
år. Med-följandebetalning underförfaller tillåret ettsommen

kostnader skallsådanaföreskrivafår emellertidlemsstaterna att
tillskall förklaras ibelopp"Skulder". Störreredovisas notersom

årsbokslutet.

Kommentar

artikel 18.underSe ovan

uppställningsformsultaträkningens15.5 Re

Artikel 22

de artikel 23-26eller flera iföreskriskallMedlemsstaterna att avva en
resultaträk-uppställningförskall användasformernaangivna av

sådan uppställnings-föreskrimedlemsstatOm änningen. mer enveren
mellan dem.tillåta bolagen väljaform, får den att

Kommentar

eller fleraföreskrivafårmedlemsstaternaartikel 22I attatt enanges
uppställningsformerna för resultaträk-23-26 angivnade i artiklarnaav

avsnitt 9.5.2 harframgåranvändas. Someller kanskallningen av
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kommittén för föreslå endaststannat rapportformenatt medatt
funktionsindelning införs i lagen, dvs. artikel 25.

Artikel 23

Nettoomsättning.

Förändring lager färdiga och under till-av av varor av varor
verkning.

Arbete för räkning har redovisats under tillgångar.egen som

Övriga rörelseintäkter.

Råvarora och förnödenheter.
b Ovriga kostnader.externa

Personalkostnader:
lönera och arvoden,

b sociala kostnader med särskilt angivande pensioner.av

a Värdejusteringar kostnader för bolagsbildningav samt av
materiella och immateriella anläggningstillgångar.

b Värdejusteringar omsättningstillgångari den utsträckningav
de överstiger normala nedskrivningar i företaget.

Övriga rärelsekostnader.

Intäkter från ägarintressen med särskild uppgift intäkter frånom
anknutna företag.

10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar anlägg-ärsom
ningstillgångar med särskild uppgift intäkter från anknutnaom
företag.

Övriga11. ränteintäkter och liknande intäkter med särskild uppgift om
intäkter från anknutna företag.

12. Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångarav samt av
kortfristiga placeringar.

I3. Räntekostnader och liknande kostnader med särskild uppgift om
kostnader avseende anknutna företag.

14. Skatt på resultatet den normala verksamheten.av

15. Resultat den normala verksamheten efter skatt.av

16. Extraordinära intäkter.

17. Extraordinära kostnader.
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resultat.Extraordinärt18.

resultat.extraordinärtpå19. Skatt

Övriga ovanståendeingår iinteskatter20. poster.som

räkenskapsåret.underförlusteller21 Vinst
.

Kommentar

föreslå denfrånavstår kommittén9.5.2avsnittframgår attattSom av
Nedaninförs i lagen.artikel 23resultaträkningen ikostnadsindelade

resultaträkning skulledennatill hurförslagemellertidlämnas ett
utformas.kunna

Nettoomsättning
varulagerFörändring av

räkningförarbeteAktiverat egen
Övriga rörelseintäkter

förnödenheterochRåvaror
Övriga kostnaderexterna
Personalkostnader

immateriellamateriella ochnedskrivningarAvskrivningar och av
anläggningstillgångar

nedskriv-normalaomsåttningstill gångar utöverNedskrivningar av
ningar
Övriga rörelsekostnader10.

koncernföretagandelar ifrånIntäkterll.
intresseföretagandelar ifrånIntäkter12.

anlägg-och fordringar ärvärdepapperfrån övrigaIntäkter13. som
koncern-uppgift intäkter frånsärskildmedningstillgångar om

företag
Övriga uppgiftsärskildmedliknande intäkterochränteintäkter14.

koncernföretagfrånintäkterom
kort-anläggningstillgångar ochfinansiellaNedskrivningar15. av

placeringarfristiga
särskild uppgiftmedkostnaderliknandeRäntekostnader och16. om

koncernföretagavseendekostnader
intäkterExtraordinära17.
kostnaderExtraordinära18.

Bokslutsdispositioner19.
resultatårets20. Skatt

Övriga skatter21.
Årets resultat22.
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Artikel 24

A. Kostnader

Minskning lager färdiga och under till-av av varor av varor
verkning.

Råvaror och förnödenheter.a
b Övriga kostnader.externa

Personalkostnader.-
löner och arvoden,a

b sociala kostnader med särskilt angivande pensioner.av

Värdejusteringara kostnader för bolagsbildning samtav av
materiella och immateriella anläggningstillgångar.

b Värdejusteringar omsättningstillgångari den utsträck-av
ning de överstiger normala nedskrivningar i företaget.

Övriga rörelsekostnader.

Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar samtav av
kortfristiga placeringar.

Räntekostnader och liknande kostnader med särskild uppgift
kostnader avseende anknutna företag.om

Skatt på resultatet den normala verksamheten.av

Resultat den normala verksamheten efter skatt.av

10. Extraordinära kostnader.

Skatt på11. extraordinärt resultat.

Övriga12. skatter inte ingår i ovanstående poster.som

I3. eller förlustVinst under räkenskapsåret.

B. Intäkter

Nettoomsättning.

Ökning lager färdiga och under till-av av varor av varor
verkning.

Arbete för räkning har redovisats under tillgångar.egen som

Övriga rörelseintäkter.
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uppgift intäktermed särskildfrån ägarintressenIntäkter om
företag.anknutnafrån

och fordringarvärdepapperfrån övriga ärIntäkter som
frånuppgift intäktermed särskildanläggningstillgångar om

företag.anknutna

Övriga med särskildliknande intäkterochränteintäkter
företag.intäkter från anknutnauppgift om

efter skatt.normala verksamhetendenResultat av

Extraordinära intäkter.

räkenskapsåret.eller förlust under10. Vinst

Kommentar

någon kommentar.inteföranlederArtikel 24

Artikel 25

Nettoomsättning.

värdejusteringar.sålda inklusiveKostnad för varor

Bruttoresultat.

värdejusteringar.Försäljningskostnader inklusive

värdejusteringar.inklusiveAdministrationskostnader

Övriga rörelseintäkter.

frånuppgift intäktermed särskildfrån ägarintressenIntäkter om
företag.anknutna

fordringar anlägg-värdepapper ochfrån ärIntäkter övriga som
frånuppgift intäkter anknutnamed särskildningstillgångar om

företag.

Övriga särskild uppgiftliknande intäkter medränteintäkter och om
företag.från anknutnaintäkter

anläggningstillgångarfinansiellaNedskrivningar10. samt avav
kortfristiga placeringar.

särskild uppgiftliknande kostnader medRäntekostnader ochII. om
företag.avseende anknutnakostnader

verksamheten.resultatet den normalapå12. Skatt av
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13. Resultat den normala verksamheten efter skatt.av

14. Extraordinära intäkter.

15. Extraordinära kostnader.

16. Extraordinårt resultat.

17. Skatt på extraordinårt resultat.

Övriga18. skatter inte ingår i ovanståendesom poster.

19. Vinst eller förlust under räkenskapsåret.

Kommentar

Artikeln införd i förslagetsär 2 kap. 10 För kommentarernärmare
till vissa resultaträkningens avsnitt 9.5.2.poster,av se

Artikel 26

A. Kostnader

Kostnad för sålda inklusive värdejusteringar.varor

2 Försåljningskostnader inklusive värdejusteringar.

Administrationskostnader inklusive vårdejusteringar.

4 Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångarav samt av
kortfristiga placeringar.

Räntekostnader och liknande kostnader med särskild uppgift
kostnader avseende anknutna företag.om

Skatt på resultatet den normala verksamheten.av

Resultat den normala verksamheten efter skatt.av

Extraordinära kostnader.

Skatt på extraordinärt resultat.

Övriga10. skatter inte ingår i ovanståendesom poster.

11. Vinst eller förlust under räkenskapsåret.

B. Intäkter

1 Nettoomsättning.
.

Övriga rörelseintäkter.

Intäkter från ägarintressen med särskild uppgift intäkterom
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företag.anknutnafrån

fordringarochvärdepapper ärfrån övrigaIntäkter som
frånintäkteruppgiftsärskildmedanläggningstillgångar om

företag.anknutna

Övriga särskildmedintäkterliknandeochränteintäkter
företag.från anknutnaintäkteruppgift om

efter skatt.verksamhetennormaladenResultat av

intäkter.Extraordinära

räkenskapsåret.underförlustellerVinst

Kommentar

någon kommentar.inteföranleder26Artikel

Artikel 27

balansdagen intepåbolagtillåtafårMedlemsstaterna ettatt som
gränsvärden:följandetvåöverskrider treav

beräkningsenheter,europeiska0008 000Balansomslutning:-
beräkningsenheter,europeiska000 0006Nettoomsättning.- I-

250,anställda:räkenskapsåretunderMedelantalet-
föreskrivsdemavviker frånuppställningsformanvänder somsomen

avseenden:följande23-26 iartikeli

ihop kalladendatillfår slås1-523: postartikella posterna en
"Bruttoresultat

tillslås ihopfårB 1-B 42 ochA Aartikel 24.-b I enposterna
"Bruttoresultatkalladenda post

endaslås ihop till6 fåroch3 postartikel 25:Ic enposterna
"Bruttoresultatkallad

till endaslås ihopfåroch B 2B 1Aartikel 26:d I enposterna
"Bruttoresultatkalladpost

tillämpas.skallArtikel 12

Kommentar

ivissafår medgemedlemsstaternaföreskriver posterattArtikeln att
inteföretagetförutsättningsammanslås underresultaträkningen att
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överstiger vissa särskilt angivna storleksgränser. Denna möjlighet har
delvis utnyttjats och införts i förslagets 2 kap. vidarell avsnittse

och9.6.2 9.7.2.

15.6 Särskilda föreskrifter för vissa iposter
resultaträkningen

Artikel 28

Nettoomsättningen skall omfatta intäkter från försäljning produkterav
utfördaoch tjänster bolagets normala verksamhet medsom avser

föravdrag lämnade rabatter, mervärdeskatt och skatt ärannan som
direkt knuten till omsättningen.

Kommentar

I artikeln hur nettoomsättningssumman skall beräknas. Bestäm-anges
melsen i princip med gällande svensk och haröverensstämmer rätt
införts förslagets 2 kap. 12 avsnitt 9.3.2.ävengenom se

Artikel 29

Intäkter frånoch kostnader bolagets normala verksamhetänannat
skall redovisas "Extraordinära intäkter och kostnadersom

de punkt intäkterna och kostnadernaOm i 1 angivna inte är av
betydelseendast ringa för bedömningen resultatet, skall derasav
förklarasstorlek och i Detsamma skall gälla intäkter ochart noterna.

kostnader räkenskapsår.ett annatsom avser

Kommentar

Artikel 29.1 vilka intäkterreglerar och kostnader får redovisassom
extraordinära och har införts i förslagets 2 kap. 13 vidaresom se

specialmotiveringen till nämnda lagrum.
artikel 29.2 framgår extraordinäraAv uppgår tillatt poster som

väsentliga belopp skall förklaras i krav förSamma gäller intäkternot.
och kostnader räkenskapsår. Enligt kommitténsett annatsom avser
mening saknas skäl uttryckligen föreskriva sådana upplysningskravatt

får följadetta kravet på specifikation väsentligautan anses av av
delposter i 2 kap. 5 § andra stycket i lagförslaget.
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Artikel 30

får skatt på resultatet den normalatillåtaMedlemsstaterna att av
på extraordinärt resultat redovisas ioch skattverksamheten en

"Övriga skatter ingårresultaträkningen före inteipost somgemensam
normalaså fall skall "Resultatet denovanstående poster". Ii av

utgå de artikel 23-26 föreskrivnaefter skatt " iverksamheten ur
uppställningsformerna.

skall bolagen notform upplysa hurundantag tillämpas, iOm detta om
påverkar resultatet den normala verksamhetenpå resultatetskatten av

extraordinära resultatet.detoch

Kommentar

skall egentligen skatten delas delsartiklarna 23 och 25Enligt upp
normala verksamheten, dels skatt påresultatet denskatt av

emellertid valmöjlighetresultat. artikel 30 lämnasextraordinärt I en
båda redovisas itillåta dessaför medlemsstaterna att posteratt en

övriga sådant fall skall företagen iföre skatter. I notpostgemensam
fördelning den normala verksam-upplysning skattenslämna om

Kommittén har detrespektive det extraordinära resultatet.heten ansett
mån undvika alltför hög detaljerings-i möjligasteangeläget attvara

och resultaträkningarna förutformningen balans-vad gällergrad av
tillämpningen med ledningöverlåta den praktiskaställeti attatt av

från auktoritativa ökaoch rekommendationeruttalanden organ
föreslås därför bliBestämmelsen i artikel 30detaljeringsgraden.

avseende fördelningpå tilläggsupplysningar skattensutnyttjad. Kravet
46har införts i 2 kap.

Värderingsregler15.7

Artikel 31

redovisadeskall för de i bokslutenMedlemsstaterna attsvara
följande allmänna grunder:värderas enligtposterna

fortsätta verksamhet.förutsätts sinBolageta

frånskall konsekvent tillämpasOförändrade värderingsprinciperb
räkenskapsår till ett annat.ett

iakttagande rimlig försiktighet.skall ske medVärderingenc av
särskiltinnebärDetta att

konstaterade intäkter får med,balansdagenendastaa tasper
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bb hänsyn måste till alla förutsebara risker och möjligatas
förluster har uppkommit under detta eller tidigaresom
räkenskapsår, dessa risker eller förluster bliräven kändaom

först efter balansdagen före upprättandet balans-men av
räkningen,

hänsyn måste till värdeförsämringarcc sig räken-tas vare
skapsårets resultat vinst eller förlust.är en en

d De intäkter och kostnader räkenskapsåret skall tassom avser upp
hänsyn till tidpunkten för betalningen.utan

Aktiv- och passivposternas beståndsdelare skall värderas förvar
sig.

f ingåendeDen balansen för räktenskapsårvarje måste stämma
med föregående räkenskapsårs utgåendeöverens närmast balans.

Avvikelser från dessa allmänna grunder kan undantagsvis
Redogörelse för sådan avvikelse skall lämnas iaccepteras. noten en

med uppgift skälen för avvikelsen bedömning dennassamtom en av
inverkan på tillgångarna, skulderna, den ekonomiska ställningen och
resultatet.

Kommentar

artiklarna 31.1 f föreskrivsI a-31.1 följande grundläggandeatt
redovisningsprinciper skall tillämpas vid upprättandet balansräk-av
ningen och resultaträkningen.

Fortlevnadsprincipen "going concern" vilken innebär företagetatt
förutsätts fortsätta sin verksamhet under obegränsad tid vid normala
förhållanden. i förstaDet hand förhållandena vid tidpunkten förär
årsredovisningens upprättande avgörande för bedömningen,ärsom

hänsyn måste också till alla förutsebara risker kantasmen som
blibedömas realiserade inom viss, inte alltför avlägsen framtid.en

Konsekvens "consistency" innebär byte redovisnings-attsom av
principer inte får ske mellan räkenskapsåren. Kravet syftar till att
säkerställa jämförbarhet mellan åren. Kravet på konsekvens innefattar
också, det framgår artikel 31.1, redovisnings-utan att attav samma
principer föranvänds likartade i årsredovisningen.poster

Försiktighetspricipen "prudence" vilken innebär dels endast påatt
balansdagen konstaterade, eller realiserade, intäkter får medtas
realisationsprincipen, dels förutsebaraalla risker och möjligaatt
förluster har uppkommit under detta tidigareeller räkenskapsårsom
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skall beräknas och redovisas de bliräven kända först efterom
räkenskapsårets utgång, före årsredovisningens upprättande, delsmen

hänsyn skall till värdeförsämringar företaget gåratt tas oavsett om
med vinst eller förlust.

Enligt direktivet skall rimlig försiktighet iakttas. Härmed attavses en
överdriven föriktighet leder till uppkomsten dolda intesom av reserver

tillåten. Principen förlusterär okända balansdagen ändåatt som var
skall påverka värderingen de blir kända innan årsredovisningenom

torde förstås på detupprättas, förhållandena skallsättet ha existeratatt
på balansdagen fakta har tillkommit efter denna dagmen som
bekräftar förlusten. Kravet på alla värdeförsämringar måste påverkaatt
resultatet uttryck för neutralitetsprincipenär och skall iett ses
samband med kraven på systematisk avskrivning vissa tillgångarav
och obligatorisk nedskrivning vid bestående värdenedgångar.

Periodiserad redovisning "accruals accounting" vilket innebär att
inkomster och utgifter skall periodiseras så endast den delatt som

räkenskapsåret redovisas intäkt eller kostnad. Principenavser som en
innebär det först periodens intäkterär skall fastställas, därefteratt som
de kostnader företaget haft för erhålla dessa intäkter.attsom

Även det något oegentligt talaär betalning intäkter ochattom om av
kostnader har kommittén valt i lagförslaget ansluta till direktivetsatt

juttryckssätt, kap. första2 3 § stycket 4 i lagförslaget. ise

Tillgångarnas och skuldernas beståndsdelar skall värderas för sigvar
förpost värdering. Med beståndsdel varje maskinpost t.ex.avses

Vingår i Tekniska anläggningar och maskiner och varjepostensom
ifordran ingår i Kundfordringar. Kravet innebärpostensom att en

tillgång inte får värderas för högt under hänvisning till att en annan
tillgång värderats för lågt. En låg värdesättning tillgång får inteav en
heller medföra skuldpost utelämnas eller värderas för lågt.att en

Kontinuitetsprincipen vilken innebär ingåendeden balansen föratt
varje räkenskapsår måste med den utgåendestämma överens balansen
för föregående år.

principerDe artikeln föreskriver allmäntär accepterade i Sverigesom
och med gällandeöverensstämmer svensk så de variträtt sätt att
vägledande vid tillkomsten bokföringslagen / 1976:125/ BFL.av
Direktivets ordalydelse, nämligen medlemsstaterna skallatt svara
för tyder möjligen det föreligger valfrihet i frågan huratt
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Bestämmel-direktivet.genomförandetbeaktas vidskallprinciperna av
lagstift-någonföranledabehövatolkning intemed dennaskullesen

vidinnehåll beaktasartikelnsmeningeni denningsätgärd än attannat
emellertidskallDetvärderingsreglerna.handi förstautformningen av

vilketbestämmelseninförtmedlemsländer harsamtligaattnoteras
så skerföranförasmening kankommitténs argument attenligt som

lagstiftning.svenskiäven
angivnaartikel 31.1från de iavvikelseartikel 31.2I attanges

under förut-kanundantagsvisredovisningsprinciperna accepteras
uppgiftmediavvikelsen lämnasförredogörelsesättning not omatt

och resultat.ställningföretagetseffekt pådessför dennaskälen samt
företagensåpåför medlemsstaterna sätttvingande attArtikel 31 är

artikel 31.2.föreskrivs iavvikelsetillmöjlighetdenmåste somges
föreliggerartikel 2.3beträffandefalletfrån vadskillnad ärTill som

principernatillämpningfallavvikelse i detkravnågotinte aven
falletbild. sårättvisande Att ärmed kravetoförenligskulle vara

tillämpningengenerellt vidgällerartikel 2.5dockframgår somav
artiklar.direktivetssamtligaav

möjligtintekaraktär dettvingande ärartikelns attinnebärVidare att
ifrån principernaföreskriva undantaggenerelltlagstiftningsvägen

företagetenskildai detförhållandenadetartikel 31.1 är somutan att
artikelexempel hurej. Somgodtas ellerkanavvikelseavgör om en

årsredovisnings-den danskapraktiken kani nämnastillämpats31.2
redovisningenvidvinstavräkningsuccessivtillåter48§lagens avsom

ifrågasättaskan dettill lagenförarbetenaEnligtpågående arbete. om
fårintäkterrealiseradeendastkravetförenligt med tasdetta attär

redovisningsmetodsådanförstödi resultatetmed ensommen
Olaf ochHasselager,artikel 3i lavvikelsemöjlighetenjuståberopas

regnskabslovgivningen,tillAksel, KommentarerJohansen,Runge
566.1992,Köpenhamn s.

ifrån principernaavvikelseförförutsättninggrundläggandeEn att
häri-redovisningennaturligtvistillåtenskall ärartikel 31.1 attvara

resultat,ställning ochföretagetsrättvisande bild avmerengenom ger
Därmed inte6till 2 kap.specialmotiveringen sagt attäven ense

påmed kravetoförenligvaritför sig hadei ochdemtillämpning av
hade företagetfalletvaritsagda hadesistbild. Om deträttvisande

bestämmelsen.frånavvikavaritartikel 2.5enligtändå atttvunget
gäller,artikelnföreskrivs iprincipernagrundläggande trotsDe som

upprättandetgenerellt förvärderingsavsnittet,placering iartikelns av
för värderingen.principerinte endastinnefattarochårsredovisningen

anslutning tillibestämmelsernaplaceradärför valtKommittén har att
balans-upprättandeti 2 kap.föreskrifterna rörinledandede avsom

resultaträkning ochräkning, noter.
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Artikel 32

årsbokslutetPosterna i skall värderas enligt bestämmelserna i artikel
34-42 utgår från anskajfnings- och tillverkningskostnaderna.som

Kommentar

Bestämmelsen inledningutgör till värderingsreglerna i artiklarnaen
34-42 föreskriveroch värderingen skall ske med utgångspunktatt i
anskaffnings- eller tillverkningsvärdet. Marknadsvärdering till-av
gångarna i princip inte tillåten.är Artikeln föranleder i sig inte någon
lagstiftningsåtgärd.

Artikel 33

Medlemsstaterna får meddela kommissionen de med avvikelseatt
från artikel 32 och i avvaktan på samordning förbehåller sigen senare

frågairätten samtliga eller vissa kategorier bolagatt tillåtaom av
eller fordra

på återanskajffrzingsvärdeta baserad värdering materiellaen av
anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd och av
varulager,

b värdering i ärsbokslutet inklusive detposternaen av egna-
kapitalet enligt andra värderingsmetoder den i angivna, förän a-

hänsyn till inflationen,att ta l

uppskrivningc materiella och finansiella anläggningstillgångar.av

Om den nationella lagstiftningen tillåter värderingsmetoder enligt a,
b och skall lagstiftningen metodernas innehåll och tillämp-ange
ningsområde hur de skall användas.samt

Om angiven metod tillämpas, skall detta i meden nu notanges en
uppgift dels vilka balans-i och resultaträkningarnaposterom fsom
berörs och dels vilken imetod har for framräkninganväntsom som av
de redovisade värdena.

a Om punkt 1 tillämpas, skall beloppett motsvararsom
skillnaden mellan värdering enligt den använda metodenen
och värdering enligt bestämmelserna i artikel 32 tillförasen

uppskrivningsfond på passivsidan. Hur detta beloppen
behandlas skattemässigt skall i balansräkningen elleranges

not.l en
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uppskrivnings-skall bolag,stycketpunkt 1 sistaillämpasT ett om
lämnaräkenskapsåret, iunderhar ändratsstorlekfondens noten

översikt visarsomen

räktenskapsårets början,viduppskrivningsfondens storlek-
uppskrivningsfondenhar tillförtsuppskrivningsbelopp som-

råktenskapsåret,under

egna eller påkapitalettill detöverförtsharbelopp annatsom-
uppskrivningsfondenöverförts frånräkenskapsåretundersätt

överföringensuppgiftmed art,om

utgång.räkenskapsåretsstorlek viduppskrivningsfondens-

överföraseller delvishelst heltUppskrivningsfonden får närb som
kapitalet.till det egna

månminskas den deteller iskall upplösasUppskrivningsfondenc
för denbehövsinte längreöverförda beloppetfondentill att

syfteoch desstillämpasvärderingsmetoden skall kunnaanvända
uppnås.

uppskrivningsfondensförreglerfår beslutaMedlemsstaterna om
resultaträkningen fråntillöverföringarförutsattanvändning, att

överfördamån dedenfår ske endast iuppskrivningsfonden
ellerresultaträkningenkostnadsförda ihar varitbeloppen mot-
särskilt iskall redovisasintäkter. Beloppenrealiseradesvarar

får delasuppskri intefrånBeloppresultaträkningen.
beloppetindirekt, inteeller utgördirektsig enut, omvare

intäkt.realiserad

framgårfallminskas andrafår inte ivningsfonden änUppskrid som
ochb c.av

beräknas påskall värdejusteringarräkenskapsårvarjeFör
från artikelMed avvikelseåsatta värdena.årde för dettagrundval av
endast denkrävadock tillåta ellermedlemsstaternaoch 22 får4 att

denvid tillämpninguppkommervärdejusteringdel avsomav en
aktuellvid denskall redovisasartikel 32 ärregeln iallmänna post som

mellanskillnaddenartikel 23-26 ochuppställningsformernaienligt att
artikel angivendennaivid tillämpninguppkommer avensom

Dessutomuppsrällningarna.särskiltiskall redovisasvärderingsmetod
34-42 tillämpas.artikelskall

varulagerfrågaskall itillämpas,punkt 1Om utom om --
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antingen balansräkningeni eller i till denna, särskilt for varjenoten
i balansräkningen enligt uppställningarna ipost artikel 9 och 10 tas

upp:

a antingen värdet på balansdagen enligt den allmänna regeln i
artikel 32 och beloppet de ansamlade värdejusterirzgarna framav
till balansdagen, eller

b skillnaden på balansdagen mellan värdering enligt dennaen
artikel och den värdering tillämpning artikel 32 skullesom en av
leda till, i förekommande fall, värdejusteringarsamt, summan av
härutäver.

Utan inskränkning i vad gäller enligt artikel 52 skall rådet,som
på förslag kommissionen och inom sju är efter anmälan dettaav av
direktiv, och det behövsprova ändra denna artikel med hänsyn tillom
den ekonomiska och utvecklingenmonetära inom gemenskapen.

Kommentar

Bestämmelserna i artiklarna 33.1 och 33.1 b värdering tilla om
återanskaffningsvärdet och värdering med hänsyn till inflationentagen
saknar motsvarighet i svensk och påkallarrätt bestämmelser-attg.a.

frivilliga ingenär svensk lagstiftningsåtgärd. Under utrednings-na
arbetet har inte heller framkommit några skäl införa sådanaatt
bestämmelser i svensk rätt.

Bestämmelserna i artiklarna 33.1 33.2 första stycket,samtc a
33.2 33.2 och 33.3 första meningen har införts förslagetsc genom
2 kap. 19-21 §§, vidare avsnitt 10.5.2 och 10.8.9. Bestämmelsense

Ai artikel 33.3 andra meningen har inte föranlett något förslag från
kommitténs sida. l

Notupplysningskraven i artikel 33.2 andra stycket framgåra av
förslagets 2 kap. 35 g

Om tillgångar har skrivits skall enligt 7artikel 33.4 tilläggsupp-upp
lysningar lämnas antingen anskaffningsvärdet balansdagen ochom
ansamlade och nedskrivningar fram till denna a eller skillnadenav-
mellan värdering efter uppskrivning och värdering till anskaff-en en
ningsvärdet i förekommande fall,samt, och ned-summan av av-
skrivningar härutöver b. Vad föreskrivs i artikel 33 .4 omfattassom a

bestämmelserna i förslagets 2 kap. 31 Artikel 33.4 föranlederav
därför inte någon särskild lagstiftningsåtgärd.

Artikel 33.5 formaliaregelär saknar betydelse för svensken som
lagstiftning.
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Artikel 34

Oma nationell lagstiftning tillåter kostnader för bolags-att
bildning aktiveras under "Tillgångar skall dessa kostnader
avskrivas inom högst fem år.

b Innan kostnaderna för bolagsbildningen har avskri heltvits får
någon vinstutdelning inte inte för utdelningäga rum, om
tillgängliga och balanserade vinstmedel från tidigarereserver
år minst lika deär inte avskrivna kostnaderna.stora som

De belopp redovisas bolagsbildningskostnader skallsom som
förklaras i not.en

Kommentar

Eftersom det enligt gällande inte tillåtet aktiverarätt är kostnaderatt
för bolagsbildningen och då det under utredningsarbetet inte har
framkommit några skäl för ändring i dennagöra ordning föranlederatt
inte artikel 34 någon lagstiftningsâtgärd.

Artikel 35

a A-nläggningstillgångar skall med förbehåll för vad gällersom
enligt b och nedan värderas till anskafnings- eller till-c
verkningskostnaden.

b Anskafnings- eller tillverkningskostnaden för anläggnings-
tillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall minskas

värdejusteringar i syfte systematiskt skrivaattgenom av
tillgången dess ekonomiska livslängd.över

c aa Finansiella anläggningstillgångar får till föremålgöras
för värdejusteringari syfte åsätta dem det lägreatt
värde de har på balansdagen.

bb Anläggningstillgångar skall oberoende de harav om-
begränsad ekonomisk livslängd eller inte tillgörasen -

föremål för vårdejusteringari syfte åsätta dem detatt
lägre värde de har på balansdagen, det kanom
förutses värdeminskningen bestående.äratt

De i ochcc bb nämnda värdejusteringarna skallaa
redovisasi resultaträkningen och varför sig ianges en

de inte har tagits särskilt i resultaträk-not, om upp
ningen.
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dd Den lägre värdesättningen enligt och bb får inteaa
bibehållas, skälen för vårdejusteringen harom upp-
hört.

d Om anläggningstillgångar föremål förår extraordinären
värdejustering uteslutande skatteskäl, skall justeringsbe-av
loppet och anledningen till justeringen redovisas i not.en

I anskajfningskostnaden ingår inköpsprisetutöver övrigaäven med
förvärvet sammanhängande kostnader.

a Tillverkningskostnaden anskajfningskostnadernautgörs förav
råvaror och förnödenheter de övriga kostnadersamt av som
direkt kan hänföras till produkten.

b deAv kostnader har uppkommit under tillverknings-som
perioden, endast indirekt kan hänföras tillmen som pro-
dukten, får skälig andel tillföras tillverkningskostnaden.en

Ränta på kapital har lånats för finansiera produktionenattsom av
anläggningstillgångar får inräknas i tillverkningskostnaderna i den
mån hänförräntan sig till produktionsperioden. Om sådanen
räntekostnad bland tillgångarna skall dettatas iupp not.anges en

Kommentar

I artikeln beskrivs värderingsreglerna för anläggningstillgångar.
Bestämmelserna införda förslagetsär 2 kap. 16-18 §§ och hargenom
behandlats i avsnitt 10.8.

Artikel 36

Med avvikelse från artikel 35.1 får medlemsstaterna tillåtac cc
förvaltningsbolag i artikel 5.2 vidta värdejusteringarattsom avses av
värdepapper direkt kapital. Beloppen frågai skallmot särredovi-eget

på passivsidan i balansräkningen.sas

Kommentar

artikelnI medlemsstaterna undanta förvaltningsbolagrätt frånattges
skyldigheten redovisa nedskrivningaratt värdepapper över
resultaträkningen och sådana nedskrivningar i stället fåratt reducera

kapital. I sådant fall skall beloppeneget redovisas särskilt på passiv
sidan i balansräkningen. Endast fåtal länder har utnyttjat dennaett be-
stämmelse, bl.a. Nederländerna och Storbritannien.
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Kommittén har inte funnit skäl föreslå undantagsbestämmelsenatt
i artikel 36 införs.

Artikel 37

Artikel 34 skall tillämpas på kostnader för forskning och ut-
veckling. undantagsfallI får medlemsstaterna dock tillåta avvikelser

från artikel 34.1 sådanaI fall får medlemsstaterna föreskrivaävena.
avvikelser från artikel 34.1 Sådana avvikelser och skälen för dem
skall redovisas i noterna.

Artikel 34.1 skall tillämpas på goodwill. Medlemsstaterna fåra
tillåtadock bolag systematiskt skriva goodwill underett att av en

begränsad period överstiger fem år, förutsatt denna period inteattsom
överskrider tillgångens ekonomiska livslängd redovisning lämnassamt
i med angivande skälen.noten av

Kommentar

Artikel 37.1 föreskriver, dess hänvisning till artikel 34,genom att
någon vinstutdelning huvudregel inte får innan kost-ägasom rum
naderna för forsknings- och utvecklingsarbetena skrivits helt,av
artikel 34.1 b. Begränsningen gäller inte för goodwill eller övriga
immateriella anläggningstillgångar. Från detta krav får medlemsstater-

i undantagsfall föreskriva undantag.na
Kommittén har tills vidare för inte införa någon utdel-stannat att

ningsbegränsning för bolag med aktiverade, oavskrivna forsknings-
och utvecklingskostnader, avsnitt 10.8.6.se

artikelI 37.2 föreskrivs, dess hänvisning till artikel 34.1genom a,
goodwill huvudregel skall skrivas på fem åratt med-som attav men

lemsstaterna får tillåta avskrivningstiden utsträcks till tillgångensatt
ekonomiska livslängd. Denna valmöjlighet föreslås utnyttjad, avsnittse
10.8.5. Bestämmelsen införd i 2 kap.är 17 § andra stycket i lagför-
slaget.

Eftersom goodwill tillgång måsteutgör den enligt god redovis-en
ningssed skrivas resultaträkningen, jfröver artikel 35.1 b. Enligtav
kontaktkommittén, artikel 52 och avsnitt 6.2.3, det inte förenligtårse
med direktivet skriva goodwill direkt kapitalatt mot eget utanav att
beloppet resultaträkningen. koncernredovisningenl kan dockpasserar
sådan direktavskrivning tillåtas, artikel 30 i det sjunde direktivet.se

Artikel 38

Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som
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och vilkasomsätts värde underordnadär betydelsesammantagna av
för företaget får under "Tillgångar" till bestämdtas mängd ochupp en

fast värde, kvantitet, värde ochett sammansättning inte varierarom
väsentligt.

Kommentar

Bestämmelsen, undantag frånutgör huvudregelnett värderingsom om
till anskaffningsvärdet och individuell värdering, tvingande förär
medlemsstaterna och har införts i förslagets kap.2 24

Artikel 39

a Omsättningstillgångarna skall med förbehåll för vad som
gäller enligt b och värderas till anskafnings- eller till-c
verkningskostnaden.

b Orrzsättningstillgångar skall till föremålgöras för värdejus-
teringar i syfte dem till det lägre marknadsvärdeatt ta upp
eller, under särskilda förhållanden, till något lägreannat
värde kan åsättas dem på balansdagen.som

C Medlemsstaterna får tillåta extraordinära värdejusteringar,
sådana på grundval skäliga affärsmässiga bedöm-om av iningar nödvändiga förär värderingen dessa inteatt posterav

skall behöva ändras inom framtid till följdnäraen av
prisändringar. Beloppet dessa värdejusteringar skallav
särredovisasi resultaträkningen eller i noter.

d Nedsättningen till det lägre värdet enligt b eller får intec
bibehållas, skälen för värdejusteringen har upphört.om

Ome omsättningstillgång föremål förär extraordinären en
värdejustering uteslutande skatteskäl, skall justeringsbe-av
loppet och anledningen till justeringen redovisas i not.en

Bestämningen begreppen anskajfningskostnad och tillverknings-av
kostnad i artikel 35.2 och 35.3 skall gälla. Medlemsstaterna får även
tillämpa artikel 35.4. Försäljningskostnader får inte räknas in i
produktionskostnaderna.

Kommentar

I artikeln värderingsreglerna för omsättningstillgångar. Vadanges
gäller anskaffningsvärdets beräkning hänvisninggörs till motsva-en
rande bestämmelser för anläggningstillgångar. Bestämmelserna är
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i avsnittbehandlatsoch harkap. 22 §förslagets 2införda genom
10.8.

Artikel 40

tillverkningskost-elleranskajjfnings-tillåtafåredlemsstaternaMI att
. tillgångs-fungiblaoch andralagertillgångarlikartadenaderna för

på grundvalvärderas antingenfårvärdepapper,inräknat avposter,
förstförst inFIFO-metodenenligtellergenomsnittspriservägda -

jämförbarnågonellerförst "inLIFO-metoden "sistut", ut annan-
metod.

beräkningsmetoderna imed tillämpningvärdedetOm avsom
väsentligtbalansdagenpåbalansräkningen,redovisas iIpunkt

marknadspriset,kändapå detvärde baseratfrånavviker senastett
iredovisastillgångarslagför varjeskillnadsbeloppet noterna.skall av

Kommentar

vissamedgemedlemsstaternafårbestämmelse attEnligt denna
enligtellergenomsnittspriservägdagrundvalvärderastillgångar av

metod. RegelnjämförbarnågonellerLIFO-metodenFIFO-, annan
inklusivetillgångar,fungiblaandralagertillgångar ochomfattar

det vidupplysningar lämnasskallartikel 40.2Enligtvärdepapper. om
uppkommermetodernade angivnanågontillämpningen avav

förskillnadsbeloppetmarknadsvärdet. Detfrån äravvikelserväsentliga
medlemsstater,Allaiskalltillgång utomvarje slag not.angessomav

tillåterLIFO-metoden,inteIrlandFrankrike och accepterarsom
Nederländerna,länder bl.a.Mångametoder.uppräknadesamtliga

jämförbarockså "annanDanmarkochStorbritannien accepterar
med detta.vaddefinierametod" närmareatt menasutan som

kap. 23förslagets 2 äveninfördBestämmelsen är segenom
lagrum.till dettaspecialmotiveringen

Artikel 41

detskuld överstigerföråterbetalasskallbeloppdetOm ensom
tillgång.mellanskillnadenfårlånebeloppet, tas enupp sommottagna

eller ibalansräkningensärskiltiskall redovisas not.Den en

årbelopp varjeskäligtmedskrivasMellanskillnaden måste ettav
återbetalas.då skuldenavskrivenheltskalloch senastvara
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Kommentar

Enligt denna bestämmelse får skillnaden mellan skulds nominellaen
belopp och vad erhållits vid lånetillfället tillgångupptassom som
under förutsättning beloppet avskrives länets löptid.över Detatt
framgår inte direktivet vilka alternativa redovisningsmetoder,av t.ex.
omedelbar kostnadsföring eller nettoredovisning skulden, ärav som
tillåtna. Enligt kommitténs mening saknas emellertid anledning att
tillåta omedelbar kostnadsföring. Kommitténs förslag innebär därför

periodisering alltid skall ske. Bestämmelsen införd i förslagetsatt är
2 kap. 26 specialmotiveringenäven till detta lagrum.se

Artikel 42

Avsättningar för förluster och skulder fär inte överstiga erforderliga
belopp.

Större avsättningar i balansräkningen under "Andraär upptagnasom
skallavsättningar" specificeras i noter. l

Kommentar

Enligt denna bestämmelse får inga medvetna överskattningar göras av
behovet avsättningar för förluster och risker. Resultatet ochav
ställningen skall således redovisas utifrån renodlat affärsmässigtett

Detta torde följa redan kravetsynsätt. på rättvisande bild varförav
artikeln i denna del inte föranleder någon lagstiftningsåtgärd.

Bestämmelsen uppställer också krav på specifikation väsentligaav
delposter under rubriken Andra avsättningar i balansräkningen. Som
framgår under artikel 29 uppfyller enligt kommitténs meningovan
kravet i 2 kap. 5 § andra stycket i lagförslaget, på väsentligaatt
delposter skall kravet i artikel 42 andra stycket.anges,

15.8 innehållNoternas

Artikel 43

Utöver vad fordras enligt andra bestämmelser i detta direktivsom
skall minst innehålla följande upplysningar:noterna

Tillämpade1 värderingsmetoder på de olika års-iposterna
bokslutet och använda beräkningsmetoder för värdejuste-
ringar. För i bokslutet eller ursprungligenärposter som som

redovisade främmandei valuta skall enligt vilkavar anges
grunder beloppen har omräknats till inhemsk valuta.
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2 och förNamn varje företag i vilket bolagetsäte antingen själv
eller handlar i föregetgenom personen som namn men
bolagets räkning innehar minst andel kapitaleten av som
medlemsstaterna får fastställa till högst 20 medprocent,
uppgift bolagets kapitalandel i företaget beloppet församtom
det företagets kapital och resultat för detsenare senasteegna
räkenskapsår för vilket årsbokslut har fastställts. Dessa
uppgifter får utelämnas, de med hänsyn till målsättningenom

artikeli 2.3 ringa betydelse. Uppgifternaär egetav om
kapital och årsresultat får utelämnas, det berördaäven om
företaget offentliggörinte sin balansräkning och bolaget,
direkt eller indirekt, mindre 50 företagetsäger än procent av

kapital.egna

och formNamn, rättslig för varje företagsäte i vilket bolaget
obegränsat ansvarig delägare. En sådanär uppgift får

utelämnas, den med hänsyn till det i artikel 2.3 angivnaom
syftet ringa betydelse.är av

Antal och3 nominellt värde eller, frånvaroi sådant värde,av
det bokförda pari för de aktier har tecknats undersom
räkenskapsåret inom för det "godkända" kapitalet,ramen

förbehåll förmed vad gäller angående detta kapitalssom
storlek enligt artikel 2.1 direktivi 68/151 /EEG eller artikele
2 i direktiv 77/91/EEG.c

Om det finns4 aktieslag, antal ochän nominellt värdeettmer
eller, i avsaknad sådant värde, det bokförda pari värdet förav

aktieslag.varje

5 Förekomsten vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev ellerav
liknande värdepapper eller rättigheter med uppgift antalom
och tillhörande rättigheter.

6 Summan bolagets skulder med kvarstående löptid påav en
fem år alla skulder för vilkaän bolaget har ställtsamtmer

säkerhet med uppgift säkerhetens och form. Upp-artom
gifterna skall särskilt för varje skuldpost enligtanges upp-
ställningsformerna i artikel 9 och 10.

7 Det totala beloppet för sådana ekonomiska förpliktelser som
inte i balansräkningen,är uppgiften harupptagna om
betydelse för bedömningen den ekonomiska ställningen.av
Pensionsförpliktelser och förpliktelser anknutna företagmot
skall särskilt.anges
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enligt8 Nettoomsättningen artikel 28 fördelad på rörelsegrenar
och geografiska marknader, under förutsättning dessaatt
rörelsegrenar och marknader avviker betydligt inbördes med
hänsyn till hur försäljningen och utförandetav varor av
tjänster normalt organiserad.är

9 Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer
fördelade på kategorier och, uppgift inte har lämnatsom
särskilt detta i resultaträkningen, räkenskapsåretsom perso-
nalkostnader fördelade enligt artikel 23.6.

10 vilkenI utsträckning beräkningen årsresultatet harav
påverkats sådan värdering medposternaav en av som
avvikelse från principerna i artikel 31 och 34-42 har ägt rum
under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår för fåett att
skattelättnader. Om sådan värdering har väsentligen
inverkan på den framtida beskattningen skall detta anges.

11 Skillnaden mellan å sidan de skatter har påförtsena som
detta och tidigare räkenskapsår å andra sidan de skattersamt

har betalats eller skall betalas för dessa år, förutsattsom att
skillnaden har betydelse för den framtida beskattningen.
Summan får särredovisasäven med totalbelopp balans-iett
räkningen särskildi med lämplig beteckning.posten

12 Storleken räkenskapsårets ersättningar till ledamöterna iav
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganenpå grund derasav
arbetsuppgifter varje avtalad eller påsamt såttannat upp-
kommen förpliktelse pensioner till tidigare leda-som avser

i dessa med uppgiftmöter för varje sådanorgan, om summan

kkategori befattningshavare.av

13 Storleken de förskott och krediter ähar beviljats leda-av som
li förvaltnings-, lednings-möterna och tillsynsorganen med

uppgift huvudsakligaräntesatser, villkor och eventuelltom
återbetalda belopp, liksom åtaganden har ingåtts försom
ledamöternas räkning formi garantier något slag. Upp-av av
gift skall lämnas för sådanvarje kategoriom summan av
befattningshavare.

I avvaktan på samordning behöver medlemsstaterna inteen senare
tillämpa punkt 1.2 på finansiella holdingbolag enligt artikel 5.3.

Medlemsstaterna får tillåta i punkt 1.12 avsedd uppgiftatt en
utelämnas, uppgiften skulle det möjligt fågöra kännedomattom om
förhållandena för ledamotviss i dessaen organ.
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Kommentar

vad gällerdirektivets minimikravsammanställsartikel 43.1I notupp-
andraupplysningskrav i vissaspecifikaHärtill kommerlysningar.

principregler och iantalinnehållerBestämmelsen ärartiklar. ett stort
variationer idockförekommermedlemsländer. Deti allainförd

i utfärdadesåväl i lagmedlemsländerna,iupplysningskraven som
dessa kravnaturligt eftersom utgörrekommendationer. Detta är

vilkaresultaträkningarnabalans- ochtillviktiga komplement genom
kan tillgodoses.förhållandenspeciella nationellabl.a.

upplysningskrav i 20 § BFL, 11generellauppställssvenskI rätt
ÅRL. upplys-vissaHärtill kommerkap. 7 §och 28 § ABLkap.

9 §enligt kap.förvaltningsberättelsen 11iskall lämnasningar som
ÅRL.och 2 kap. 8 §ABL

tilläm-lämnasupplysningar skallpåi artikel 43.l.lKraven att om
ned-för ochberäkningsmetoderochvärderingsmetoderpade av-

och 2 BFLi § första stycket lmotsvarighet 20har sinskrivningar
omräkningenvidtillämpatsde principerkravetmedan att avsom

främmande valutaredovisade iursprungligenellerärposter varsom
dockgällande lag, jfrsvenskmotsvarighet isaknarskall anges

fordringarVärderingrekommendation RBokföringsnämndens av
artikelniBestämmelsernautländsk valuta.skulder ioch motsvaras
lagförslaget.§ imeningen och 33förstakap. 31 §delvis 2av

företag iupplysningar lämnasskall vissaartikel 43.1.2Enligt om
ägarintressen.s.k.företaget harredovisningsskyldigavilka det

införs någotföreslå detför intekommitténEftersom attstannat att
upplysningskravengällerägarintressemotsvarande direktivetsbegrepp

ochdotterföretagförslagkommitténsenligt utgörstället vadi som
vissauppgifterna imöjliggörBestämmelsenintresseföretag. attsom

därförmåsteochtvingande för medlemsstaternafall får utelämnas är
motsvarighet isindelvisbestämmelser harArtikelnsinföras i lagen.

ÅRL och harstycket§ andraoch 3 kap. 3första stycket lkap. 8 §11
ledetstycket förstaförstastycket och 40 §§ förstainförts i 2 kap. 39

i lagförslaget.första ledetstycketoch andra
åretunderuppgift skall lämnasföreskrivs43.l.3artikelI att om

sikte påtordegodkända kapitalet""detaktier.tecknade Begreppet ta
haaktiebolag kanordningengällandeStorbritannieni bl.a.den att ett

registreringsmyndighetenangivet och hosbolagsordningeniett
sammanlagdadet"authorized capital" är större änantecknat som

"issuedaktieägarnaoch tilldelatstecknatsde aktierbeloppet avsomav
gällande svenski närmastArtikelns krav rättcapital motsvaras av

föreskriverstycket 3 ABL8 § förstai kap.bestämmelsen ll attsom
jämfört medkapitaliolikadei beloppenändringar egetposternaav
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bestämmelse har intagits iskall Sistnämndaföregående år anges.
meningen i lagförslaget.första stycket sjättekap. 45 §2

tredje stycketsin motsvarighet i kap. 7 § ochhar 11Artikel 43.1.4
bestämmelser har intagits i 2 kap.ABL. Dessaförsta stycket 28 §

och femte meningarna i lagförslaget.stycket fjärde§ första45
till artikel kap. 8 § förstamotsvarigheten 43.1.5, 11svenskaDen

preciserad.tillgodoser kraven i artikeln,stycket 5 ABL, ärmen mer
"liknande värdepapper ellerinnehåller dock formuleringenDirektivet

uppgiftsplikten ii den svenska regeln. Attvilket saknasrättigheter",
omfatta andra de i lagrummetfall börförekommande även än

finansieringsformerna förefaller naturligtuppräknade synsätt.ettsom
sådan finansieringsform kanfrån svensk påexempelSom rättett en

Artikelnkonvertibla vinstandelsbevisen.s.k.denämnas motsvaras av
lagförslaget.§ i2 kap. 44

skulder förfaller till betalningartikel 43.1.6iKravet att mersom
räkenskapsårets utgång specifikation ställdaefterfem årän samt av

framgår andra stycketrespektive skuld 2 kap. 41 §säkerheter av
i lagförslaget.första meningenoch 42 §

gällandeartikel medföreskrivs i 4.3.1.7Vad överenstämmersom
dels utformningenuppfylltoch fårsvensk rätt genom avanses

ochoch med ställdabalansräkningsschemat; i att panter ansvars-
pensionsförpliktelser skallinom linjen ochskallförbindelser attanges

ansvarsförbindelse, delsavsättning ellerantingentas somsomupp
säkerheter ochi förslaget varimeningenkap. 42 § andra2 attanges

för koncernföretag skall särskilt.till förmånansvarsförbindelser anges
i kap.43.1.8 har delvis sin motsvarighet 11i artikelBestämmelsen

ÅRL.förstaoch 2 kap. § stycket 3 Destycket 9 ABL 78 § första
geografiskakräver dock inte fördelningbestämmelsernasvenska

rekommendationBokföringsnämndens Rjfr dockmarknader,
iArtikeln har genomförts 2 kap.rörelsegrenarRedovisning m.m.av

i förslaget.första meningen37 §
medelantalet anställda skall harartikel 43.1.9iKravet att anges

och kap. 8 §kap. 9 § andra stycket ABL 2motsvarighet i llsin
ÅRL. skallbestämmelserna dennaEnligt de svenskatredje stycket

avseendeförvaltningsberättelsen. Bestämmelseniuppgift dock lämnas
motsvarighet i svenskfördelning saknarpersonalkostnadernas rätt.

och 48 § andra2 kap. 47 § första meningeninförts iArtikeln har
i lagförslaget.stycket

princip omfattaartikel 43.1.10 torde iUpplysningskravet i samma
artiklarna 35.1 d och 39.1skall lämnas enligtupplysningar e.som

lagstiftningföranlett något förslag tilldärför inteBestämmelsen har
sida.från kommitténs

skillnaden mellan denuppgift lämnasskallEnligt artikel 43. 1 ll om.



SOU 1994:17 EGss fjärde bolagsdirektiv 379

skatt påförts detta eller tidigare år och den skatt betalts ellersom som
skall betalas för dessa år. Uppgiften behöver bara lämnas om
skillnaden betydelse förär den framtida beskattningen. Härmedav
torde uppgiften kan utelämnas denatt oväsentlig,äravses om se

denna artikelnärmare avsnitt 9.4.om
Uppgift skall enligt artikel 43.l.l2 lämnas ersättningar tillom

ledamöter i bolagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan, dvs.
vad enligt kommitténs koncerndefinition benämns styrelse ellersom
motsvarande ledningsorgan, pensioner till tidigare ledamöter isamt
dessa Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i kap.ll 9 §organ.
andra stycket ABL. Enligt denna bestämmelse skall dock uppgiften
lämnas i förvaltningsberättelsen. Artikeln har införts i 2 kap. 48 §
första stycket första meningen, tredje stycket och fjärde stycket första
meningen i lagförslaget.

Slutligen skall enligt artikel 43.1.13 uppgift lämnas förskott,om
krediter och garantier till ledande befattningshavare. l svensk harrätt
bestämmelsen sin motsvarighet i kap.11 8 § första stycket 4 ABL som
föreskriver uppgiftsskyldighet avseende bl.a. lån lämnats medsom
stöd 12 kap. 8 § ABL. Artikeln har införts i 2 kap. 43 § förstaav
stycket första meningen och andra stycket i lagförslaget.

När det gäller notupplysningskraven tillåter artikel 43.2 artikelatt
43. .2,l angående krav på specifikation vissa aktie- och andelsinne-av
hav, inte tillämpas finansiella holdingbolag. Kommittén har inte
funnit skäl föreslå denna undantagsregel införs.att

Vidare får medlemsstaterna enligt artikel 43.3 tillåta uppgiftenatt
enligt artikel 43.l.l2 utelämnas uppgiften skulle det möjligtgöraom

få kännedom förhållandena föratt viss ledamot i dessaom en organ.
Detta undantag i första hand sikte företag admini-tasynes vars
strativa och verkställande ledning består enda Kommit-av en person.
tén har tills vidare för inte föreslå undantagsregelnstannat att iatt
artikel 43.3 införs.

Artikel 44

Medlenzsstateriza får tillåta de bolag i artikel Jsom attavses
i förkortadupprätta form de uppgifternoter krävs enligtutan som

artikel 43. 1 .5-43. 1 12. Noterna skall dock sammanfattnin gsvis för alla.
berörda lämna de i artikel 43.1.6 angivnaposter uppgifterna.

Medlemsstaterna får tillåta deäven bolag i punkt 1att som avses
undantas från skyldigheten i lämna de uppgifteratt noterna som

föreskrivsi artikel 15.3 0c/2 15.4, artikel 18, 21 och 29.2, artikel 30a
andra stycket, artikel 34.2, artikel 40.2 artikel 42 andra stycket.samt
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tillämpas.skallArtikel 12

Kommentar

lättnader itillåta vissafår medlemsstaternaartikel 44.1Enligt upp-
hittills underharll-bolag. Detartikelsåvittlysningskraven avser

utnyttja dessatillräckliga skälframkommitutredningsarbetet inte att
lagstift-föranleder någonintevarför artikelnundantagsbestämmelser

ningsåtgärd.
iundantagsregelnföreslåförvidareharKommittén attstannat att

artikel 15.3enligtupplysningsskyldighetensåvittartikel 44.2, a,avser
framkommithar detheller10.8.12. Inteavsnittinte utnyttjas, se

upplysningsskyldighetfrån denundantagför medgetillräckliga skäl att
till kap. 23specialmotiveringen 2artikel 40.2,följer sesom av

vadändring i gällandeföreslås någon rättdet inteEftersom avser
inteföranlederbolagsbildningskostnaderfrågan aktivering avom

enligtupplysningskraveni vad denundantagsregelnheller avser
lagstiftningsåtgärd.tillförslag34.2 någotochartiklarna 15.4

från skyldighetenmedgesundantagfâr vidareartikel 44.2 attEnligt
normaladenresultatetfördelninguppgift skattenslämna avom

artikelunderresultat,extraordinärtrespektiveverksamheten se ovan
undan-utnyttja dennaskälsaknasmeningkommitténs30. Enligt att

avsnitt 9.5.2.tagsregel, se
dvs.upplysningskrav,angivnaartikel 44.2övriga ibeträffarVad

föreslåsandra stycketoch 4221, 29.2artiklarna 18,enligtuppgifter
ställetdessa artiklar. Ilagregleruttryckligainte några motsvararsom

upplysningsskyldighetgenerellai deninnefattadekravenanses
stycket.§ andraföreslås i 2 kap. 5delposterväsentligaavseende som

utnyttja undan-möjlighetdärmedsaknaskommitténs förslagMed att
därför i dennaföranlederartikeln44.2 ochartikeltagsbestämmelsen i

lagstiftningsåtgärd.del någoninte

Artikel 45

föreskrivs ide upplysningartillåtafårMedlemsstaterna att som
artikel 43.1 .2

artikel ochenligt 3.1översikt deponerasformena somenavges
lämnas iuppgift detta skall/EEG;direktiv 68/151 not,2 i enom

kunna vällade skullekaraktärsådande harb utelämnas, attom
Med-företag..2 angivetartikel 43.1något iskada förallvarlig

detfår ske endastutelämnandefordrakanlemsstaterna att ett om
administrativdomstol ellergodkäntsharförvägi enav en

skall lämnas iutelämnandeUppgift varjemyndighet. not.enom
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Punkt I b skall tillämpas i frågaäven de upplysningarom som
föreskrivs i artikel 43. l

.

Medlemsstaterna får tillåta de bolag i artikel 27 attsom avses
utelämna de upplysningar föreskrivs i artikel 43.1.8. Artikel 12som
skall tillämpas.

Kommentar

Enligt artikel 45.1 får medlemsstaterna tillåta upplysningarnaa att om
aktie- och andelsinnehav i dotterföretag och intresseföretag formenges

översikt deponeras enligt vissa särskilda bestämmelser detiav en som
första bolagsdirektivet. Kommittén har inte funnit skäl föreslåatt att
denna bestämmelse införs i lagen.

Enligt artiklarna 45.1 b och 45.2 första stycket får medlemsstaterna
tillåta de i föregående styckeatt nämnda upplysningarna liksom
uppgift nettoomsättningens fördelning rörelsegrenar fårom etc.
utelämnas de sådan karaktärär de kan vålla något deom attav av
berörda företagen skada. Vidare medger artikel 45.2 andra stycket att
artikel 27-bolag tillåts utelämna uppgift nettoomsättningensom
fördelning. Vad gäller uppgift aktie- och andelsinnehavom motsvaras
artikeln delvis 11 kap. 8 första§ stycket 1 ABL och 3 kap. 3 §av

ÅRL.andra stycket Enligt kommitténs mening finns det skäl att
bibehålla dessa förfångsregler, avsnitt 8.6. Bestämmelsen in-harse
förts i förslagets 2 kap. 40 Motsvarande bestämmelse för koncern-
redovisningen finns i förslagets 3 kap. 17

Vad gäller uppgiften nettoomsättningens fördelning föreslårom
kommittén bolag understigande viss storlek i de fallatt det föreligger
skäl konkurrenssynpunkt får sammanslå vissa i resultaträk-ur poster
ningen, 2 kap. 11 I sådant fall behöver inte heller uppgift om
nettoomsättningens fördelning lämnas. Det får de fall därantas att
uppgiften nettoomsättningens fördelning kan till skadaom antas vara
för bolaget huvudsakligen täcks bestämmelserna i 2 kap. På11av
grund härav kommittén det saknas skäl införa generellattanser att en
förfångsregel vad uppgiften nettomsättningens fördelning.avser om
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Förvaltningsberättelsens innehåll15.9

Artikel 46

rättvisandeinnehållaskallFörvaltningsberättelsen minst en
ställning.verksamhet och dessbolagetsutvecklingenöversikt över av

skall upplysaFörvaltningsberättelsen även om

räkenskapsåretsinträffat efter slut,harhändelserviktigaa som

framtida utveckling,förväntadebolagetsb

utveckling,forskning ochverksamhet inomc
föreskri artikelaktier iförvärvinformationd den som vsav egnaom

77/91/EEG,direktiv22.2 i

till bolaget.filialerförekomstene av

frånbolag i artikel 11får undanta deMedlemsstaterna avsessom
bolagenförvaltningsberättelse, förutsattskyldigheten upprätta attatt

iaktieruppgifter förvärvdelämnari noter som avsesav egnaom
77/91/EEG.direktiv22.2 iartikel

Kommentar

innehåll ochförvaltningsberättelsensregleraroch 46.2Artiklarna 46.1
föreskrivsartikel 46.32 kap. 51 Iförslagetsinförtshar attgenom

skyldighetenll-bolag frånartikelfår undantamedlemsstaterna att
föreslår skälKommitténförvaltningsberättelse.upprätta somav

inte införs.undantagsregeldennai avsnitt 7.4.2redovisas att

Offentlighet1015.

Artikel 47

förvaltningsberättelsen ochårsbokslut,fastställtVederbörligen en
för revisionenansvarigdenberättelse avgiven är avperson somav

lagstift-medlemsstatsenligt varjeoffentliggörasskallräkenskaperna
68/I51/EEG.artikel 3 i direktivmedöverensstämmelseining

förvaltningsberättelsentillåtafår docklagstiftningmedlemsstatsEn att
den hållassåfall skallIpå detoffentliggörsinte sätt anges.som ovan

denhar sitt ibolaget där dettaallmänheten hos sätetillgänglig för
påmöjligt begäranskallmedlemsstaten. Detifrågavarande attvara
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kostnadsfritt få kopia hela eller någon del denna berättelse.en av av

1 Den medlemsstat under vilken i artikela. 1.1 andra ellerett tredje
stycket bolag det berörda bolagetavsett lyder, får undanta det
bolaget från skyldigheten ojfentliggöra sitt bokslutatt enligt artikel 3
i direktiv 68/15/EEG, bokslutet hålls tillgängligt för allmänhetenom
hos bolaget där detta har sitt ochsäte

allaa obegränsat ansvariga delägare i det berörda bolaget bolagär
i artikel 1.1 första stycket och lydersom underavses lagstift-som

ningen i någon medlemsstat denän under lagstiftningannan vars
det berörda bolaget lyder inget dessa bolag ojfentliggörsamt av
det berörda bolagets bokslut tillsammans med sitt ellereget,

b alla obegränsat ansvariga delägare bolagär inte lyder undersom
någon medlemsstats lagstiftning har rättslig form ärmen en som
jämförbar med formen för de bolag i direktivsom avses
68/151/EEG.

Det skall möjligt på begäran få kopior bokslutet.attvara Kost-av
naden för sådan kopia får inte överstiga sjålvkostnaden.en Lämpliga
påföljder skall föreskri för det fall bestämmelserna dettaiatt styckevas

ojfentliggörande inte iakttas.om

Utan hinder punkt får1 medlemsstaterna tillåta de i artikelav 11
avsedda bolagen ojfentliggöraatt

a balansräkningar i förkortad form endast visar de isom poster
artikel 9 och 10 föregås bokstäver och romerska sifiror,som av
varvid särskilt skall dock endast med totalbelopp för varjeanges -

de upplysningar krävs enligtpost vidsom parenteserna posten-
D11 på aktivsidan och C på passivsidan i artikelposten 9 vidsamt

DII i artikel 10, ochposten

b till bokslutet i förkortad formnoter enligt artikel 44.

Artikel 12 skall tillämpas.

Dessutom får medlemsstaterna befria dessa bolag från skyldigheten att
ofentliggöra resultaträkningen, förvaltningsberättelsen och revisions-
berättelsen.

Medlemsstaterna får tillåta de i artikel 27 avsedda bolagen att
offentliggöra

a balansräkningar i förkortad form endast visar de isom poster



1994:17bolagsdirektiv SOUfjärdeEGss384

szflror,romerskaochföregås bokstäver10ochartikel 9 avsom
eller ibalansräkningenantingen isärredovisning notermed av

6ochII 31-4 och DC IIIC II 1-4,C Iposterna-
påoch 97och Cpå aktivsidanoch 21D IIIsamt

artikelpassivsidan i

3 och DII1-4 och D1-4, C IIIC IIC Iposterna-
7och 9i9samtI1,7ochF1,och1111

artikel 10,

Caktivsidan ochpåIIvid D postende inom postenparentes-
dockupplysningarna,fordradeartikel 9passivsidan ipä

D 11 2försärskiltochberördaallatotalt för posternaposter
passivsidan,påoch 97och Caktivsidanpåoch 3

fordrade upplys-artikel 10II ivid Dde inom postenparentes-
ochberördadeför allatotaltdock posternaningarna,

ochII 2för Dsärskilt posterna

upplysningardeinnehållerinteförkortad formib somnoter som
skall dockNoterna10 och II.artikel 43.1.5,enligtfordras

43.1.6 angivnaartikelde ilämnaberördaallaförtotalt poster
uppgifterna.

ibestämmelsernatillämplighetenpåinverkar intepunktDenna av
ochförvaltningsberättelsenresultaträkningen,gällerdet1punkt när

revisionsberättelsen.

tillämpas.skallArtikel 12

Kommentar

årsredovisningenoffentliggörandetförreglerinnehållerArtikeln av
inskallhandlingarnaHuvudregelnrevisionsberättelsen. är attoch ges

i artikelnregelFrån dennamyndighet.hosregistrerastill och gesen
skälfunnitinte göraKommittén harundantag. attvissatillmöjlighet

revisions-ochårsredovisningenordningennuvarandei denändring att
Undantags-handlingar.offentligaskallundantagberättelsen utan vara

bli utnyttjade.inteföreslås därföri artikelnbestämmelserna
ÅRL uppfyller iochi ABLoffentlighetsreglergällandeNu

därför med vissaharföreskrifter ochtvingandedirektivetshuvudsak
avsnitt 14.3.respektive lag,frånhämtatsändringarsmärre se

4 §§.kap. 3 ochi 4placeratsharBestämmelserna
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nyhet i förhållandeEn till gällande Patent- och registre-rätt är att
ringsverket måste kungöra uppgift årsredovisning och revisions-attom
berättelse har kommit in till myndigheten.

Artikel 48

årsbokslut förvaltningsberättelseNär och offentliggérs i sinett en
skall dehelhet, återges i den form och med den ordalydelse harsom

legat till grund för revisionsberättelsen. skall åtföljasDe revisions-av
berättelsen i oavkortat skick. Om revisorn har anfört förbehåll eller
avbojt revisionsberättelse skall detta förhållande med angivnaatt avge
skål redovisas.

Kommentar

artiklarna 48 och 49 föreskrivsI vissa krav skall gälla vidsom en
sådan publicering årsredovisningen företaget företar på egetav som
initiativ. Bestämmelserna har införts förslagetsi 4 kap. 6

Artikel 49

Om årsbokslut inte offentliggörs helhet,i sin skall det denett attanges
offentligg/orda versionen förkortad och hänvisning till detär göras
register till vilket bokslutet har påin grund bestämmelsernagetts av

artikeli 47.1. Har bokslutet inte in skall detta förhållandeännu getts
Revisionsberättelsen behöver omfattasinte det offentlig-anges. av

görande här det skall revisionsberättelsensom avses, men anges om
avlämnats med eller förbehållhar eller revisorn har avböjtutan attom

revisionsberättelse.avge

Kommentar

Se under artikel 48.ovan

Artikel 50

Samtidigt med årsbokslutet och på skall följande uppgiftersättsamma
offentliggöras:

förslag till disposition bolagets eller förlust,vinstav-

dispositionen bolagets vinst eller förlust,av-
årsbokslutet.dessa uppgifter redaninte framgårom av

årsbokslut får den valutaEtt i i vilken det harutöver upprättats även
ojfentliggöras enligt omräkningskursen påi balansdagen. Dennaecu
kurs skall i not.i anges en
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Kommentar

föreslås oförändrad, skall förslag till vinstdis-Enligt svensk rätt, som
förvaltningsberättelsen medan föränd-i aktiebolag lämnas iposition

sammansättningen kapital skall i Artikelnringar i eget not.av anges
lagstiftningsåtgärd.föranleder därför inte någon

Artikel 50 a

får den valuta vilken det harårsbokslut i iEtt upprättatsutöver även
på balansdagen.enligt omräkningskursen Dennaojjfentliggöras i ecu

skall ikurs not.anges en

Kommentar

vilkenföreskrivs ârsbokslutet den valuta i detartikelnI utöveratt
den danska årsredovis-fär offentliggöras i ECU. Iupprättats även

föreskriftbestämmelsen införtsningslagen har atten omgenom
iårsredovisningen och förvaltningsberättelsen skallibeloppen anges

fårkomplettering idanska kronor beloppen ävenattmen som anges
främmande valuta. Omräkningskursen skall därvidellerECU annan

förebild artikeln införtsbestämmelsen harMed den danska somanges.
i förslagets 2 kap. 4

Revision15. 11

Artikel 51

skall granskas eller fleraBolagens årsboksluta personerav en
nationell lagstiftning behöriga revideraenligt är attsom

räkenskaper.

boksluteteller de för revisionb Den personer som ansvarar av
förvaltningsberättelsengranskaskall överensstämmeräven om

för räkenskapsår.med årsbokslutet samma

får befria de bolag artikel frånMedlemsstaterna i 11som avses
punktskyldigheterna enligt

Artikel skall tillämpas.12

skall medlemsstaterna införaenligt punkt 2 medges,Om undantag
fall då berördalagstiftning för sådana depåföljder i sinlämpiga

förvaltningsberättelserunderlåter ársbokslut ellerbolagen upprättaatt
detta direktiv.enligt kraven i
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Kommentar

Artikel 51.1 föreskriver obligatorisk revision årsredovisningen ochav
granskning förvaltningsberättelsen. Eftersom hela årsredovisningen,av
inklusive förvaltningsberärtelsen, enligt svensk gällande alltid skallrätt
bli föremål för revision föranleder artikeln inte någon lagstiftnings-
åtgärd.

l artikel föreskrivs51.2 artikel ll-bolag får undantas frånatt
revisionsplikt. Kommittén har tills vidare för föreslåstannat att att
denna undantagbestämmelse inte utnyttjas, avsnitt 13.3. Pâ grundse
härav föranleder inte artikel 51.3 någon vidare kommentar.

1215. Slutbestämmelser

Artikel 52

En kontaktkommitté skall tillsättas under kommissionens överin-
seende. Dess uppgift skall attvara

med förbehålla för vad gäller enligt bestämmelserna i artikelsom
169 och 701 i Romfördraget underlätta enhetlig tillämpningen av
detta direktiv regelbundet samråd, särskilt praktiskagenom om
problem i samband med tillämpningen,

b vid behov kommissionen råd tillägg till eller ändringar ige om
detta direktiv.

Kontaktkommittén skall bestå för medlemsstater-representanterav
och konzmissionen. En för kommissionen skallrepresentantna vara

ordförande. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariat.ett

Ordföranden skall sammankalla kommittén, antingen på eget
initiativ eller på begäran ledamot i kommittén.av en

Kommentar

Bestämmelsen, kommenteras i avsnitt 6.2.3, saknar intresse frånsom
svensk lagstiftningssynpunkt.

Artikel 53

1 dettal direktiv skall med sådan enhet harecu avses en som.
bestämts i förordningen EEG 3180/78, ändrad förord-nr genom
ningen EEG 2626/84 och förordningen EEG 1971/89.nr nr
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novemberskall gälla motvärdet den 8nationell valutamotvärde iSom
1990.

utvecklingen inomekonomiska ochtill denMed hänsyn monetära
förslag kommissionenfemte år påskall rådetgemenskapen vart av se

räkningsen-artikel europeiskaändra de denna ivid behov iochöver
beloppen.uttrycktaheter

Kommentar

lagstiftningför svenskbestämmelse har intressedennahellerInte
lämnas kommentar.varför den utan

Artikel 54

det elftemed tillkomstengälla i ochupphörtArtikeln har att av
bolagsdirektivet.

Artikel 55

författ-och andrakraft de lagarskall iMedlemsstaterna sätta
två år efter dagendirektiv inomför följa dettabehövsningar attsom

kommissionen detta.underrättaskallDeför anmälan. genast om

avsedda be-de i punkt 1får föreskrivaMedlemsstaterna att
utgången18 månader eftertillämpas förstskall börjastämmelserna av

fristen.medgivnaden i punkt 1

årförlängas till femfår dockmånader18Dessa

och Irland,companies" Storbritannien"unregistered iifrågaa om

artikel 9 ochbestämmelserna i 10tillämpningengällerb detnär av
resultaträk-uppställningsformerna för balans- och23-26samt om

år före anmälan dettahögstmedlemsstatningarna, tre avom en
uppställningsformer förkraft regler andrahar idirektiv satt om

handlingar,dessa

på beräkning ochdetta direktivtillämpningendet gällerc när av
hänför tillavskrivningar sigbalansräkningenredovisning i somav

de tillgångsposteromfattastillgångarsådana som angesavsom
artikel 10,vid C II 2 och 3 iartikel 92 och 3 ivid C II samt

direktiv,artikel 47.1 dettaigäller tillämpningend detnär utomav
underkastade publiceringsskyldig-redanbolagfråga äri somom

skall andra68/151/EEG. I såfallfi direktivartikel 2.1het enligt
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stycket i artikel 47.1 i detta direktiv tillämpas på årsbokslutet och
revisionsberättelsen,

dete gäller tillämpningennär artikel 51.1 i detta direktiv.av

Vidare får fristen på 18 månader sträckas till åtta år för bolagut som
har rederirörelse till huvudsakligt föremål för sin verksamhet och som
finns till redan då de i punkt 1 avsedda bestämmelserna träder i kraft.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna tilltexterna
centrala beståmmelseri nationell lagstiftning de inom detantarsom
område omfattas detta direktiv.som av

Kommentar

Bestämmelsen reglerar genomförandetiden för direktivet saknarsom
intresse för svensk del och lämnas därför vidare kommentar, jfrutan
dock avsnitt 1.4.

Artikel 56

Skyldigheten i årsbokslutet redovisa de i artikel 9 och 10att samt
23-26 föreskrivna anknutna företag enligt artikelposterna som avser

direktiv41 i 83/349/EE G skyldigheten tillhandahålla uppgiftersamt att
dessa företag enligt artikel 13.2, artikel 14 och artikel 43.1. 7skallom

träda krafti vid den artikeli 49.2 i nämnda direktiv angivna tid-
punkten.

Noterna skall innehålla följandeäven upplysningar:

Namn och föra det företagsäte sammanställdupprättarsom
redovisning i den företagsgrupperingardestörsta i vilkenav
bolaget ingår dotterföretag.som

b och förNamn det företagsäte sammanställdupprättarsom
redovisning deni minsta de företagsgrupperingar ingår iav som
den i företagsgrupperirzgenangivna och i vilken bolaget ingåra

dotterföretag.som

plats därc Den kopior de i och b angivna sammanställdaav a
redovisningarna kan erhållas, de finns tillgängliga.om

Kommentar

Artikel 56.1 föreskriver vid vilken tidpunkt vissa bestämmelser som
förhållanden mellan koncernföretag skall börja tillämpas.avser



fjärde bolagsdirektiv390 EGss SOU 1994:17

Bestämmelsen saknar intresse för svenskt vidkommande och lämnas
därför vidare kommentar.utan

föreskrivsartikel 56.2 vissa ytterligare upplysningskrav vilkaI har
i lagförslaget.införts i 2 kap. 49 §

Artikel 57

gäller enligt direktiv 68/151/EEGvad och 77/91 /EEGTrots som
tillämpa föreskrifternabehöver medlemsstat inte i det här direktiveten

offentliggörandeinnehåll, revision och årsbokslut på bolagavom som
dess lagstiftning och dotterföretaglyder under enligt direktivär

följande villkor uppfyllda:83/349/EEG ärom

Moderföretaget skall lyda under medlemsstats lagstiftning.a en

eller delägare i dotterföretaget skall ha förklaratb Alla aktieägare
de går med pä detta undantag. En sådan förklaring skallatt

räkenskapsår.för varjelämnas

förklaratModetföretaget skall ha det för de för-c att ansvarar
dotterföretaget har åtagit sig.pliktelser som

och förklaringarna skall oflentliggérasd i b angivnaDe c av
dotterföretaget enligt medlemsstatens lagstiftning i överensstäm-

68/151/EEG.melse med artikel 3 i direktiv

omfattas den redovisningDone/företaget skall sammanställdae av
moderföretaget enligt direktiv 83/349/EEG.upprättarsom

f Undantaget skall i till den modegföretagetnotanges en av
upprättade sammanställda redovisningen.

sammanställda redovisningen,Den i angivna sammanställda för-g e
valtningsberättelsen och sammanställda revisionsberättelsen skall
offentliggöras dottetföretaget enligt medlemsstatens lagstiftningav

överensstämmelse med artikel 3 direktiv 68/151/EEG.i i

Kommentar

hittills under utredningsarbetet inte framkommit tillräckligaDet har
skäl för undanta vissa bolag från skyldigheten revideraupprätta,att att
och offentliggöra årsbokslut de grunder i artiklarna 57,som anges

och 58. Kommittén föreslår därför undantagsbestämmelserna57 atta
i dessa artiklar inte införs, avsnitt 7.4.se
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Artikel 57 a

En medlemsstat får föreskriva sådant bolag iatt ett som avses
artikel första1.1 stycket och lyder under medlemsstatenssom
lagstiftning obegränsatär ansvarig delägare i bolagsamt detett
berörda bolaget i artikel 1.1 andra eller tredjesom anges
stycket, skall låta revideraupprätta, och ojfentliggöra bokslutet
för det berörda bolaget tillsammans med sitt bokslut enligteget
bestämmelserna i detta direktiv.

1 sådant fall skall inte kraven i detta direktivett tillämpas på det
berörda bolaget.

En medlemsstat behöver inte tillämpa kraven i detta direktiv på
det berörda bolaget, om

boksluteta för det berörda bolaget reviderasupprättas, och
offentliggörs enligt bestämmelserna dettai direktiv bolagettav

i artikel 1.1 första stycket och obegränsatärsom avses som
ansvarig delägare deti berörda bolaget lyder under någonsamt

medlemsstats lagstiftning,annan

b det berörda bolaget omfattas sammanställd redovisningav en som
revideras och ojfentliggörsupprättas, enligt direktiv 83/349/EEG

obegränsat ansvarig delägare eller det berörda bolagetav en om
omfattas sammanställd redovisning för störreav en en grupp
företag reviderasupprättas, och offentliggörs enligt direktivsom
83/349/EE G moderföretag lyder under medlemsstatsettav som en
lagstiftning; upplysning detta undantag skall lämnas iom noten
till den sammanställda redovisningen.

dessa fall1 skall det berörda bolaget till och begär detvar en som
på det företag ojfentliggör bokslutet.namnetuppge som

Kommentar

Se under artikel 57.ovan

Artikel 58

medlemsstatEn behöver inte tillämpa bestämmelserna i detta direktiv
resultaträkningenrevision och ojfentliggörande på bolagom av som

lyder under medlemsstatens lagstiftning och moderföretagärsom
enligt direktiv 83/349/EE G, följande villkor uppfyllda:ärom

a Moderföretaget skall och omfattasupprätta sammanställdav en
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83/349/EEG.enligt direktivredovisning

modeiföretagets ârsbokslut.tillskall ib Undantaget notanges en

sammanställda redovis-till denskall iUndantagetc notanges en
modeiföretagetning upprättar.som

årsresultatet för moder-beräknadedetta direktivenligtd Det
balansräkning.modeiföretagetsskall iföretaget anges

Kommentar

artikel 57.underSe. ovan

Artikel 59

enligteller fordra ägarintressenfår tillåtamedlemsstatEn att
och finansiellavilkas driftsmässigasådana företagartikel l 7 i över

redovisas i balansräkningeninflytandebetydandestyrning utövas,ett
på omständig-till, beroendenedan delposterpunkt 2-9enligt som

anknutna företag"eller andelar i"Aktierantingenheterna, posten
"Ågarintressen". företag skallEtt utövaeller ettposten anses

innehar 20företag, det minstinflytandebetydande över ett annat om
det sistnämndaeller andelarna iröstvärdet för aktiernaprocent av

skall tillämpas.83/349/EEGArtikel direktiv2 iföretaget.

på ägarintressegången tillämpasartikel förstadennaNär ett som
enligtbalansräkningendetta redovisas ipunkt skall intresseiavses

följande:

Skillnadenberäknat enligt artikel 31-42.bokförda värdeTill sitta
ägarintressetsoch det beloppdetta värdemellan motsvararsom

balansräkningensärskilt ikapitalet skalldetandel angesegnaav
för-beräknas med hänsyn tillskillnad skallDennaeller i not.en

första gängen,då metoden tillämpasden tidpunkthållandena vid
eller

andel detägarintressetsTill det beloppb motsvarar av egnasom
bokförda värdetbelopp och detSkillnaden mellan dettakapitalet.

särskilti balansräkningenartikel 31-42 skallberäknat enligt anges
beräknas med hänsyn till för-skillnad skallDennaeller i not.en

tillämpas första gängen.tidpunkt dä metodenhållandena vid den

endast eller b skall tillämpas.får föreskrivamedlemsstatEnc att a
ellerskall b harellerbalansräkningern iI not anges om aen

tillämpats.
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d Vidare får medlemsstat tillåta eller fordra vid tillämpningenatten
eller b beräkningen skillnaden skall hänföra sig tillaav av

förhållandena vid tidpunkten för förvärvet det i punkt Iav
avsedda ägarintresset eller, detta förvärv skedde succesivt, vidom
den tidpunkt då innehavet aktierna eller andelarna kom attav

ägarintresse enligt punktutgöra ett

Om tillgångarna eller skulderna företagi i vilket ägar-ett ett
intresse enligt punkt föreligger1 har värderats enligt andra metoder

de tillämpas det bolag årsbokslutet,än får dessaupprättarsom av som
tillgångar skuldereller vid beräkningen skillnaden enligt 2 ellerav a
b värderas enligt de metoder tillämpas det bolagom som av som

årsbokslutet. Om sådanupprättar omvärdering inte har ägten rum,
skall detta i medlemsstatEn kan fordranot. attanges en en om-
värdering skall äga rum.

ibokfördaDet värde punkt 2a eller det belopp enligtsom avses
2bpunkt andelen det kapitalet skall ökas ellermotsvararsom av egna

minskas med hänsyn till de förändringar under räkenskapsåret harsom
i fråga ägarintressets andel detägt i kapitalet. Enrum om egna

minskning skall beloppetäga utdelningarmotsvararrum som av som
påbelöper ägarirttresset.

Om positiv skillnad i punkt 2a eller b inte kanen som avses
hänföras någottill visst slag tillgångar eller skulder, skall denav
behandlas enligt reglerna för "Goodwillposten

Den andel resultateta kan hänföras till sådana ägar-av som
intressen i punkt skall1 redovisas i resultaträk-som avses
ningen under särskild med lämplig beteckning.posten

b Om detta belopp överstiger beloppet redan erhållna ellerav
till betalning förfallna utdelningar, skall skillnaden tas upp

inte får delas till aktieägarna.utsom en reserv som

En medlemsstat får tillåtac eller fordra den andelatt av
resultatet kan hänföras till sådana ägarintressensom som

i punkt skall i resultaträkningen endast ifrågaavses anges
belopp redan erhållna eller till betalningmotsvararom som

förfallna utdelningar.

Eliminering enligt artikel 26.1 direktivi 83/349/EEG skall ägac
den måni kännedom omständigheter betydelse förrum om av

elimineringen föreligger eller tillgänglig. Artikel 26.2 och 26.3är i
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nämnda direktiv skall tillämpas.

Om företag vilket det föreligger enligti ägarintresse punktett ett
föregående1 sammanställd redovisning, skall deupprättar en

tillämpas på det kapital redovisas denpunkterna isomegna samman-
ställda redovisningen.

behöver tillämpasDenna artikel inte ägarintresse enligtettom
betydelse med hänsyn till de syftenpunkt 1 ringa iär av som anges

artikel 2.3.

Kommentar

Artikeln medlemsstaterna tillåter aktiermedger och andelar iatt att
dotterföretag och intresseföretag redovisas enligt den s.k. kapitalan-

i avsnittdelsmetoden. skäl redovisas 8.9 har kommitténAv som
för föreslå denna möjlighet utnyttjas. Bestämmelsernaatt attstannat

förslagets 2 28 och 29 §§.har införts i kap.

Artikel 60

får medlemsstaterna föreskriavvaktan på samordningI attvaen senare
tillgångar förvaltningsbolag i artikel 5.2 harde i vilka som avses

medel skall värderas på grundval sitt marknadsvärde.placerat sina av

befria förvaltningsbolagdetta fall får medlemsstaterna medI även
från skyldigheten särredovisa de värdejusteringarrörligt kapital att

artikel 36.isom avses

Kommentar

tillåtaartikel 60 får medlemsstaterna marknadsvärdering deEnligt av
tillgångar förvaltningsbolag har placerat sina medel sådantIettsom

befria förvaltningsbolagen frånfall får medlemsstaterna skyldig-även
nedskrivningarnai artikel 36 särredovisa i balansräkningenheten att

skäl föreslåKommittén har inte funnit undantagbestämmelsen iatt
utnyttjas, avsnitt 10.8.11.artikel 60 se

Artikel 61

behöver tillämpa bestämmelserna artikel 43.1.2medlemsstat inte iEn
angående beloppen de där angivna företagensi detta direktiv av egna

på bolag lyder under medlemsstatenskapital och resultat ett som
moderföretag enligt direktiv 83/349/EEGlagstiftning och är
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de förstnämnda företagena omfattas sammanställdom av en -
redovisning det nämnda moderföretagetupprättas ellersom av
omfattas sammanställd redovisning för företags-störreav en en

enligtgruppering artikel 7.2 i direktiv 83/349/EEG, eller

b innehavet aktier eller andelar dei förstnämnda företagenom av
har redovisats moderföretaget i dess årsbokslut enligt artikelav
59 eller i moderföretaget upprättad sammanställd redovis-en av
ning enligt artikel 33 direktivi 83/349/EEG.

Kommentar

Artikeln medger vissa undantag från upplysningsskyldigheten vad
innehav aktier och andelar i dotter- och intresseföretag.avser av

Kommittén skäl redovisas i avsnitt 8.6 undantags-attanser av som
regeln bör utnyttjas och har placerat bestämmelsen i 2 kap. 40 § andra
stycket, specialmotiveringen till detta lagrum.se

Artikel 62

direktivDetta riktar sig till medlemsstaterna.

Kommentar

Artikeln föranleder någoninte kommentar.
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Förutsättningar för upprättande16.1 av

koncernredovisning‘

Artikel I

företag lyder underföreskriva varjemedlemsstat skallEn att som
redovisning ochsammanställdlagstiftning skalldess upprätta etten

följande tillämpligt pänågotärsboklslut,sammanställt ärom av
moderföretaget:företaget

eller andelarnaför aktiernamajoritetinneharDet rösternaa aven
dotterföretaget.företagi annatett

ledamöternaentlediga majoritet iellerharb Det rätt att utse aven
förvaltnings-, lednings- ellerdotterföretagetsföretagsannatett

eller delägare dettasamtidigt aktieägare iochtillsynsorgan är
företag.

inflytande företagbestämmandehar överDet utövac rätt ettettatt
delägare enligtaktieägare ellerdotterföretaget i vilket det är ett

företaget eller enligtdet sistnämndaslutet medavtal är ensom
lagstiftningdenföretagetsbestämmelse i det statuter, somom
eller bestämmel-tillåter sådana avtallyder underdotterföretaget

moderföretagetföreskrivabehöver intemedlemsstatEn attser.
dotterföretaget. med-eller delägare i Deaktieägareskall vara

föreskrifter sådanalagstiftning innehållervilkas intelemsstater om
behöverhär intebestämmelser iavtal eller statuterna som avses

regel.tillämpa denna

företag, ocheller delägare iaktieägared Det är ett

dotterföretagetsföretagetsde ledamöter imajoritetaa aven
har utförteller tillsynsorganlednings-förvaltnings-, som

redovisning" och "sammanställd‘ "sammanställdbegreppenAngående
direktivet, avsnitt 1.2.1.används iförvaltningsberättelse" sesom
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sitt uppdrag under räkenskapsåret, under det föregående
räkenskapsåret och fram till tidpunkten för upprättandet av
den sammanställda redovisningen, har enbart påutsetts
grund den nämnde aktieägarens eller delägarens sätt attav

sin ellerutöva rösträtt,

bb till följd avtal med andra aktieägare eller delägare iav
företaget dotterföretaget förfogar majoritetöverensam en

för aktierna eller andelarna i det företaget;rösternaav
medlemsstaterna får införa detaljerade föreskriftermera an-
gående form och innehåll för sådana avtal.

Medlemsstaterna skall åtminstone införa den i bb angivna ord-
ningen.

får låta tillämpningenDe bero på innehav aktier ellerettav aa av
andelar 20 eller förrösternarepresenterar procentsom mer av
aktierna eller andelarna företaget.i

Bestämmelserna i skall dock tillämpas,inte något annataa om
företag innehar sådana rättigheter i dotterföretaget isom avses a,
b eller c.

de fallUtöver i i punkt och1 i avvaktan påsom anges en senare
fårsamordning, medlemsstat kräva företag lyder underatt etten som

dess lagstiftning skall sammanställd redovisningupprätta och etten
sammanställt årsbokslut, företaget moderföretaget har ettom
ägarintresse enligt artikel direktiv1 7i 78/660/EEG i företagett annat
dotterföretaget och

moderföretaget faktiskta bestämmande inflytandeutövar överett
dotterföretaget, eller

b moderföretaget och dotterföretaget står under moderföretagets
ledning.gemensamma

Kommentar

Artikeln, införd förslagets kap. föreskriverl 3är vilkas01n genom
bolag moderbolag skyldiga koncernredovisning.är upprättaattsom

ingåendeBestämmelserna har behandlats i avsnitt 8.2.2 och kommen-
därför inte vidare här. Se specialmotiveringen till kap.även 1teras

3§.

Artikel 2

Vid tillämpningen artikel b1.1 och d skall till moderföre-av a,
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och entlediga läggas sådanarättigheter röstaatt samt att utsetagets
dotterföretagtillkommer eller någonrättigheter ett annatsom som

moderföretagetspå eller dotter-handlar i eget ett annatnamn men
företags vägnar.

artikel 1 b och d skall de i punkt 1Vid tillämpningen a,av
minskas med sådana rättigheterrättigheternaangivna som

för någonaktier eller andelar vilka innehasförenade meda är
moderföretagets eller dotterföretags, ellerräkning än ettannans

innehasförenade med aktier eller andelar säkerhet,b är som som
enligt instruktioner,rättigheternaförutsatt utövas mottagnaatt

aktier eller andelar innehas ledförenade medeller är ettsomsom
i låneverksamhet, förutsattlöpande transaktioni attenen

har ställt säkerheten.i dens intresserösträtten utövas som

artikel och d skall aktieägarnas ellerVid tillämpningen 1av a
dotterföretag minskas medsamlade i dendelägarnas rösträtt ett

förenad med aktier eller andelar innehasärrösträtt som avsom
någondotterföretag till detta ellerdotterföretaget själv eller ett avav

dotterföretagspå dessahandlar i vägnar.eget namn mensom

Kommentar

införd förslagets kap.artikeln, i huvudsak l 5I är genomsom
koncernförhållandeprövningen fråganföreskrivs vid ettatt av om

koncernredovisning såegentligen skyldighetföreligger upprättaatt
fall aktie- och andelsinnehavtill olikaskall hänsyn tas genomav

Även artikel har behandlats i avsnitt 8.2.2 ochdennamellamnan.
specialmoti-därför inte någon vidare kommentar. Seföranleder även

veringen till kap. 5l

Artikel 3

artikel skall moderföretag ochföljer 13-15Om inte ettannat av
sammanställddotterföretag omfattas redovisningalla dess enav

dotterföretagen har sitt säte.oavsett var

dotterföretagpunkt skall varje tillVid tillämpningen 1 ettav
moderföretaget för dedotterföretag tilldotterföretag ettanses som

sammanställda redovisningen.skall omfattas denföretag avsom
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Kommentar

utformningen förslagetsAv kap. 3 § förstal stycke följer såvälattav
svenska utländska dotterföretag omfattas koncerndefinitionen.som av

saknas därför enligtDet kommitténs mening skäl uttryckligenatt
föreskriva samtliga dotterföretag dessa har sinaatt sätenoavsett var
skall omfattas koncernredovisningen. Artikel 3.1 föranleder därförav
inte någon lagstiftningsåtgärd. Vad föreskrivs i artikel 3.2som

indirektaavseende innehav i dotterföretag har beaktats vid utform-
ningen kap. 3 § andra stycket i förslaget.1av

Artikel 4

Vid tillämpningen detta direktiv skall moderföretag och allaettav
dess dotterföretag omfattas sammanställd redovisning,av en om

moderföretagetantingen eller eller flera dotterföretagen harett av
någon följandei bolagsformer:upprättats av

Tyskland:a I
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

b Belgiens
sociétéIa de naamloze/ vennootschap la sociétéanonyme en-

commandite actions / de commanditaire vennootschappar op
aandelen la société de a responsabilité limitée / depersonnes-
personenvennootschap beperkte aansprakelijkheid.met

I Dannzark:c
aktieselskaber, kornmanditaktieselskaber, anpartselsskaber.

d I Frankrike:
la société la société commandite laactions,anonyme, en par
société ä responsabilite limitée.

1 Grekland."e
021/ciwvmj éroapioz, e"roapL’oz 7r8pLwpLop.évn§ eüâávnç,

eT£p6pp1/9;/.17xozTo2 asroxéç eTozLpoz

f I Irland:
public companies limited by shares by privateguarantee,or

limited sharescompanies by guarantee.or

Italiensg
la societâ azioni, la societá in accomandita laazioni,per per
societä responsabilitä limitata.
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h ILuxemburg:
la sociétéla sociéte commandite actions, laanonyme, en par

responsabilité limitée.société å

Nederländerna:i I
naamloze vennootschap, de beslotende vennoortschap met

aansprakelijkheid.beperkte

j Storbritanniens
public limited shares by privatecompanies guarantee,or
companies limited shares by guarantee.or

stycket skall tillämpas, antingen moderföretaget ellerFörsta även om
flera dotteiföretagen sådant bolageller iär ettett av som anges

artikel andra eller tredje stycket i direktiv 78/660/EEG.1

får dock medge undantag från skyldigheten enligtMedlemsstaterna
moderföretaget inte sådant bolagartikel 1.1, iär ettom som anges

artikel detta direktiv eller i artikel 1.1 andra eller tredje stycket4.1 i
78/660/EEG.direktivi

Kommentar

föreskrivs företagtyper direktivetartikeln vilka tillämpligt på.I ärsom
Bestämmelsen har i avsnitt 12.2.2 och 12.3 och harkommenterats

vid utformningen förslagetsbeaktats l kap. 1av

Artikel 5

medlemsstat får medge undantag från skyldigheten enligt artikelEn
1.1, mode/företaget sådant finansiellt holdingbolagår ettom som
definierats i artikel 5.3 i direktiv 78/660/EEG och följande villkorom

uppfyllda:är

har under räkenskapsåret varken direkt eller indirektFöretageta
dotterföretaget.ledningeningripit i av

den med dess ägarintresse förenadeb har inteFöretaget utövat
gällt ledamöter dottetföretagetsdet har inärrösträtten att utse

lednings- eller tillsynsorgan under räkenskapsåretförvaltnings-,
fem föregående räkenskapsåren eller deteller de om var-

för verksamheten dotter-nödvändigt irösträttenutöva attatt
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan skulle kunnaföretagets

eller andelsägare medbedrivas ingen aktieägare röstrnajoriteti-
ledamot moderföretagetsmodetföretaget och ingen i eller sådanen

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganmajoritetsägares är
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dotterföretagenledamot i förvaltnings-, lednings- eller tillsyns-
dessa dotterföretageti har fullgjort sinasamtorgan organ

uppgifter något ingripande eller utövande inflytande frånutan av
moderföretagets eller dess dotterföretags sida.

lånFöretaget har lämnat endast till företag vilka detc i har ägarin-
Om lån har lämnats till andra, måste lånen ha betalatstressen.

tillbaka vid föregående räkenskapsårs utgång.senast

Undantaget har beviljats administrativd myndighet efterav en
kontroll de angivna villkoren uppfyllda.ärattav ovan

Om finansiellt holdingbolag har undantagitsa skall,ett
från denräknat i artikel 49.2 angivna tidpunkten, artikel

43.2 i direktiv 78/660/EEG inte tillämpas på sådantett
årsbokslut detbolags gäller bolagets majoritetsinnehavnär

kapitalandelar i dotterföretag.av

sådanab De upplysningar majoritetsinnehav före-om som
skrivs artikel direktiv 78/660/EE fåri 43.1.2 i G utelämnas,

upplysningarna ägnade medföra allvarlig skadaär attom
för bolaget, dess aktieägare eller delägare eller något av
dess dotterföretag. En medlemsstat får föreskriva att
utelämnande skall godkännas förvägi domstol ellerav en

administrativ myndighet. utelämnandeEtt skall anmärkasen
not.l en

Kommentar

Enligt artikel 5 får medlemsstaterna undanta finansiella holdingbolag
från skyldighetenmoderbolag koncernredovisningär upprättaattsom

vissa angivna förutsättningar uppfyllda. Reglerna tordenärmare ärom
förha tillkommit tillgodose önskemål från Luxemburg vidatt som

sidan Grekland det enda land utnyttjat bestämmelsen.ärav som
Kommittén funnit föreslåhar inte skäl undantagsbestämmelsen iatt

utnyttjas.artikel 5
artikel 42.2 i bankredovisningsdirektivet, vidareI Del II,se anges
i den mån medlemsstat inte tillämpar artikel 5 i det sjundeatt en

direktivet skall koncernredovisningsreglerna i bankredovisnings-
direktivet gälla för sådana moderföretag inte haräven annatsom
ändamål förvärva innehav i dotterföretag och förvalta sådanaän att att
innehav, dotterföretagen uteslutande eller huvudsakligen kredit-ärom

finnsinstitut. Motsvarande bestämmelse i artikel 65.2 i försäk-
ringsredovisningsdirektivet. Bestämmelsernas innebörd vissaär att
finansiella holdingbolag inte själva kreditinstitut respektiveärsom
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försäkringsföretag detta skall koncernredovisningupprätta medtrots
tillämpning bestämmelserna i bankredovisningsdirektivet respektiveav
försäkringsredovisningsdirektivet.

Artikel 6

Utan inskränkning vadi gäller enligt artikel 4.2 och artikelsom
får5 medlemsstat föreskriva undantag från skyldigheten enligten

artikel 1.1, på moderföretagets balansdag de företag skulleom som
omfattas sammanställd redovisning tillsammans, enligt sinaenav

årsbokslut, inte överskrider två de gränsvärdensenaste treav som
artikel 27i direktivi 78/660/EEG.anges

fårEn medlemsstat tillåta eller fordra vid beräkningen deatt av
nämnda grånsvårdena varken avräkning enligt artikel 19.1 eller
eliminering enligt artikel 26.1 och b företas.skall så fallI skalla
gränsvärdena för balansomslutningen och nettoomsättningen höjas med
20 procent.

Artikel direktiv12 i 78/660/EEG skall tillämpas i fråga deom
nämnda grånsvärdena.

Denna artikel skall tillämpas,inte de företag skulleettom av som
ingå i den sammanställda redovisningen bolag värdepapperär ett vars

officiellt på fondbörs i medlemsstat.noteras en en

från5. I år räknat den artikeli 49.2 angivna tidpunkten fårtio
medlemsstaterna multiplicera de i uttryckta grånsvärderna medecu

till 2,5 och öka gränsvärdet för medelantalet under räkenskapsåretupp
anställda till högst 500.

Kommentar

Enligt artikel får6.1 medlemsstaterna medge undantag från skyldig-
heten koncernredovisning de företagupprätta skulleatt om som
omfattas denna inte överskrider två de gränsvärdenav av som anges

artikeli 27 i det fjärde direktivet. Undantag får dock enligt artikel 6.4
inte medges moderbolaget eller något dess dotterföretag ärom av
börsnozerat.

Komnittén har tills vidare för inte föreslå bestämmel-stannat att att
artikeli 6.l införs, avsnitt 12.3. På grund härav föranleder intesen se

artiklarna 6.2-6.5 någon vidare kommentar.
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Artikel 7

Utan inskränkning i vad gäller enligt artikel 4.2 artikelsamtsom
och medlemsstat följande två fall från skyldigheten5 6 skall i enligten

artikel undanta moderföretag lyder under medlemsstatens1.1 ett som
dotterföretag,lagstiftning och själv dess moderföretagär ett egetom

lyder lagstiftningen medlemsstat ochunder i en

företagsamtliga aktier eller andelar i det skall undantas;a äger som
därvid från aktier eller andelarskall bortses ledamöter i detsom

företagets förvaltnings-, lednings- ellersistnämnda tillsynsorgan
skyldighet enligt lag eller författning ellerpå grundäger av annan

enligt ellerstatuterna,

b 90 aktierna eller andelarna det företagminst iäger procent av
och de återstående aktieägarnaskall undantas eller delägarnasom

lagstiftningenhar godkänt undantaget; i medlemsstatom en
föreskriver sammanställd redovisning i detta fall vid den tidpunkt
dä direktiv behöver den medlemsstaten tillämpadetta inteantas,
förevarande bestämmelse förrän år efter den tidpunkt artikeltio i
49.2 som anges.

få2 undantag skall förekomma måste följande villkorFör att vara
uppfyllda:

vadDet företag skall undantas och, inskränkning ia utan somsom
artikel alla dess dotterföretag omfattasgäller enligt 13-15, måste

sammanställda redovisningen för företagsgruppe-den störreav en
med moderföretag lyder under medlemsstatsring ett som en

lagstiftning.

b sammanställda redovisning ochDen iaa samman-som avses a
skallställt årsbokslut för den företagsgrupperingenstörre

moderföretageti grupperingen och bli föremålupprättas av
för allt enligt lagstiftningenrevision, i den medlemsstat
under vilken det sistnämnda moderföretaget lyder och i
överensstämmelse med detta direktiv.

bb sammanställda redovisningen enligt detDen a, samman-
ställda årsbokslutet enligt den sammanställda revisions-aa,
berättelsen och, förekommande fall, bilagai enligten
artikel 9 skall för det företag skall undantas offent-som

föreskrivsliggöras på sådant i den medlemsstatsätt som
under vilkens lagstiftning företaget lyder och i överens-

med Medlemsstaten färstämmelse artikel 38. kräva att
handlingar publiceras på den officielladessa språkstatens
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bestyrkt.och översättningen äratt

skallför det företag skall undantastill ärsbokslutetIc noter som
anges

denför det moderföretagoch upprättaraa säte somnamn
enligt ochsammanställda redovisningen a,

sammanställdskyldighetenundantaget fränbb upprättaatt -
sammanställd förvaltningsberättelse.redovisning och

pä bolagdock tillämpa denna artikelmedlemsstat behöver inteEn
officiellt fondbörs medlemsstat.pä ivilkas värdepapper noteras en en

Kommentar

vissa förutsättningarmedlemsstaternaArtikel föreskriver är7 att om
från koncern-moderföretag i mellankoncerneruppfyllda skall undanta
frivilliga förochartiklarna 8 11,redovisningsskyldigheten. I ärsom

Bestämmelsernamöjligheten till undantag.medlemsstaterna, utökas är
12.2.2i avsnittinförda kap. 4 § och har kommenteratsi förslagets 3

och 12.3.

Artikel 8

fär medlemsstat,omfattas artikel 7.1I fall inte utanenavsom
ochartikelgäller enligt artikel 4.2 5inskränkning vadi samtsom

lydermoderföretagenligt artikel 1.1undanta från skyldigheten ett som
moder-dotterföretag medoch självunder dess lagstiftning är ettett

allamedlemsstat. Dettaföretag lyder under lagstiftningen i omensom
delägareellervillkoren uppfyllda och aktieägareenligt artikel 7.2 är

detta företagsdet med minsta andeli undantagna företaget viss aven
räkenskaps-månader före utgångentecknade kapital inte senast avsex

redovisning Medlemssta-sammanställdpåkallatåret har upprättas.att
förandel högre till tiodenna minstafär inte änsätta procentterna

kommanditaktie-ochlimited liability companiesaktiebolag mublic
för andra företagsformer.20bolag samt procent

detberoendefär undantagetmedlemsstat inte ävengöraEn attav
artikel 7.2 avseddaskall den imoderföretag upprätta samman-asom

lagstiftning,under denna medlemsstatsredovisningen lyderställda

undantaget beroende villkormedlemsstat fär inteEn göra somav
artikel 7.2och den itill upprättandet revisionensighänför aav

sammanställda redovisnirzgen.avsedda
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Kommentar

Se under artikelovan

Artikel 9

En medlemsstat får de artikeli 7 och 8göra angivna undantagen
beroende det lämnas ytterligare upplysningar, i överensstäm-attav
melse med detta direktiv, deni sammanställda redovisning som avses
i artikel 7.2 eller bilaga tilli denna, sådana krav ställs på dea en om
företag lyder under medlemsstatens lagstiftning och undersom som
motsvarande förhållanden skyldigaär sammanställdupprättaatt
redovisning.

En medlemsstat får därutöver undantagen beroendegöra detattav
i till den sammanställda redovisning i artikel 7.2noter som avses a
eller i det undantagna företagets årsbokslut lämnas upplysningar om
alla eller vissa följande förhållanden avseende den företags-av

vilkens moderföretaggruppering undantas från skyldigheten att
sammanställd redovisningupprätta

Summan anläggningstillgängarna.av-

Nettoomsättningen.-
Årets eller förlustvinst och det kapitalet.summan av egna-

Medelantalet under räkenskapsåret anställda.-

Kommentar

Enligt artikel 9 får undantagen följer artiklarna 7 och 8 görassom av
beroende det lämnas ytterligare upplysningar i koncernredovis-attav
ningen för den överordnade koncernen och/ eller i årsredovisningen för
det undantagna företaget. Det mycket ovanligt inomär EG:s med-
lemsstater med sådana krav. På grund härav och då de upplysnings-
krav följer artikel får7 tillräckliga kommitténsom av attanses anser
det saknas anledning föreskriva krav på kompletterande informationatt
enligt artikel Artikeln föranleder därför inte någon lagstiftningsåt-
gård.

Artikel 10

Artikel 7-9 skall inte inverka på medlemsstaternas lagstiftning om
upprättande sammanställd redovisning eller sammanställd för-av
valtningsberättelsei den mån dessa handlingar krävs
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för de anställdas eller deras information, ellerrepresentanters-

domstol eller administrativ myndighet för dess bruk.av en en eget-

Kommentar

Artikeln föranleder inte någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 11

inskränkningUtan i vad gäller enligt artikel 4.2 artikelsamtsom
5 och 6 får medlemsstat undanta från skyldigheten enligt artikel 1.1en

moderföretag lyder under dess lagstiftning självett ärsom men som
dotterföretag till moderföretag inte lyder under någonett som
medlemsstats lagstiftning, följande villkor uppfyllda.-ärom

företaga Det skall undantas och, inskränkning i vadutansom som
gäller enligt artikel 13-15, alla dess dotterföretag skall omfattas av
den sammanställda redovisningen för företagsgruppering.störreen

b Den sammanställda redovisning i och, förekom-isom avses a
mande fall, den sammanställda förvaltningsberättelsen, skall

enligt detta direktiv eller såupprättas handlingarna blir lik-att
värdiga med sammanställd redovisning och sammanställden en

förvaltningsberättelse enligt detta direktiv.upprättassom

Den sammanställda redovisningc i skall ha revideratssom avses a
eller flera behöriga revidera räkenska-är attav en personer som

enligt den lagstiftning under vilken det företag harper som
den sammanställda redovisningen lyder.upprättat

Artikel 2 b bb och artikel 7.2 artikel 8-10 skall tillämpas.samtc

En medlemsstat får medge undantag enligt denna artikel endast om
den medger motsvarande undantag enligt artikel 7-10.

Kommentar

Se under artikel 7.ovan

Artikel 12

inskränkningUtan i vad gäller enligt artikel får1-10som en
medlemsstat kräva företag lyder under dess lagstiftningatt ett som

sammanställd redovisning ochupprättar sammanställd förvaltnings-
berättelse, om
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detta företag och eller flera andra företag meda vilka detett
förstnämnda företaget inte har något sådant samband som avses
i artikel 1. eller artikel 1.2, står under enhetlig ledning på grund

avtal med det förstnämnda företaget eller på grund be-av av
stämmelser företagens elleri statuter,

b förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganen detta företagi och ett
eller flera andra företag med vilka det förstnämnda företaget inte
har något sådant samband i artikel 1.1 eller artikelsom avses
till delen består vilka har fullgjort sittstörre av samma personer
uppdrag under räkenskapsåret och fram till dess denatt samman-
ställda redovisningen upprättas.

Vid tillämpningen punkt skall de företag ståri1 sådantettav som
förhållande till varandra där och dessa företags dotterföre-som avses

redovisningomfattas sammanställd enligt detta direktiv,tag enav om
flera företagen sådana bolageller i artikelärett av som anges

Artiklarna 4.2, 13-28, 29.1, 29.3-29.5, 30-38 och 39.2
skall tillämpas på sammanställd redovisning och sammanställd
förvaltningsberättelse enligt denna artikel, varvid hänvisningarna till
moderföretag skall alla de företag i punktanses avse som anges

inskränkning i vad gäller enligt artikel 19.2 skallUtan dock vadsom
i den sammanställda redovisningen skall ingå under posternasom

"Överkurs vid"Eget kapital emission "Uppskrivningsfond
"Äretseller förlust""Kapitalreserver", "Balanserad vinst och vinst

förlust" de sammanlagdaeller beloppen för de i punkt 1utgöra
företagen.angivna

Kommentar

Artikel 12.1 tillåter medlemsstaterna utsträcker redovisnings-att
skyldigheten enligt direktivet till s.k. oäkta koncerner. Kommittén har

skäl redovisas i avsnitt 12.3 för föreslå dennastannat att attav som
möjlighet inte utnyttjas. Pâ grund härav föranleder inte heller
artiklarna 12.2 och 12.3 någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 13

företag behöver omfattasEtt inte sammanställd redovisning,enav
företaget endast har betydelse med hänsyn till de syftenringaom som

artikel 16.3.ianges

Uppfyller flera företag villkoret i punkt skall de ändå omfattasI
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ickesammanställda redovisningen, de sammanlagt harden omav
artikel 16.3.med hänsyn till de syften ibetydelseringa som anges

företag omfattas sammanställdVidare behöver inteett av en
redovisning om

hinder väsentlig gradbetydande och varaktiga ia

moderföretagets möjligheter sinabegränsar utövaaa att
gäller företagets ledning eller tillgångar,rättigheter detnär

eller

till enhetlig ledning företaget,möjligheternabb begränsar av
sådant förhållande i artikeldetta står i ett som avsesom

12.1,

för sammanställdinformation behövsb den upprättaatt ensom
erhållas oskäligenligt detta direktiv inte kanredovisning utan

tid, ellereller rimligkostnad inom

uteslutande avsiktföretaget innehas ieller andelarna iaktiernac att
säljas vidare.

Kommentar

föreskrivstvingade för medlemsstaterna,artikeln,I är attsom
förutsättningarkonsolideras vissadotterföretag inte behöver ärom

i avsnitt l2.4.2. ArtiklarnaBestämmelsen har kommenteratsuppfyllda.
§ första stycket i lagförslaget. Be-införda i 3 kap. 513.1 och 13.2 är

lagstiftnings-bb föranleder inte någonstämmelsen i artikel 13.3 a
för föreslå redovisningsskyl-åtgärd eftersom kommittén stannat att att

Övrigaartikel bestämmel-utsträcks i 12.1.digheten inte sätt anges
lagförslaget.kap. § andra stycket ii artikel 13.3 införda i 3 5ärser

Artikel 14

företag skulle omfattas deneller flera deOm ett som avav
redovisningen bedriver så olikartad verksamhet desssammanställda att

redovisning skulle oförenlig med skyldig-medtagande i denna vara
inskränkning vadskall dessa företag, ienligt artikel 16.3,heten utan

från den sammanställdaartikel 33, undantasgäller enligtsom
redovisningen.

skäletirite de företagendast detPunkt får tillämpas1 att somav
redovisningen delsden sammanställdaskall omfattas utövarav

handelsverksamhetochdels tillhandahållerindustriverksamhet, dels
g
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ellertjänster industri- eller handelsverksamhetutövar med olika
produkter eller tillhandahåller olika tjänster.

Om punkt tillämpas, skall1 detta med upplysning skälenom anges
årsboksluti Om eller sammanställd redovising för denoterna.

företagenundantagna inte publiceras i medlemsstat enligtsamma
68/151/EEGdirektiv skall dessa handlingar fogas till den samman-

ställda redovisningen eller ojfentligt tillgängliga. detgöras I senare
fallet skall det möjligt på begäran få kopia hand-attvara en av

pålingarna. Priset sådan kopia får inte administrations-överstigaen
kostnaden.

Kommentar

Även denna bestämmelse tvingande för medlemsstaternaär och
för företagen.dessutom Innebörden företag bedriver såär att som

olikartad verksamhet konsolidering skulle komma stridaatt att moten
kravet på rättvisande bild inte får med i koncernredovisningen.tas
Dotterföretagets årsredovisning eller, i förekommande fall, koncern-

måsteredovisning alltid offentliggöras. Bestämmelsen torde knappast
få någon praktisk tillämpning i andra fall de där bank ellerän etten
försäkringsbolag ingår i koncern med industriföretagetten som
moderföretag. skäl redovisasAv i avsnitt 12.5 kommitténsom anser

sådana dotterföretag omfattas artikel bör14.1 redovisasatt som av
enligt kapitalandelsmetoden inteoch enligt anskaffningskostnadsmeto-
den. Bestämmelserna i artikeln, liksom bestämmelserna i artikel 14.3,

införda i 3 kap. 9 § första stycket i lagförslaget. Artikelär 14.2
föranleder inte någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 15

medlemsstat får det syfteEn i i artikel 16.3 tillåta attsom anges
moderföretag inte bedriver någon industri- eller handelsverk-ett som

samhet undantas från sammanställd redovisning, moderföretageten om
aktier eller andelar dotterföretagi påäger grund avtal medett ettav

eller flera företag omfattasinte den sammanställda redovis-som av
ningen.

Moderföretagets årsbokslut skall bifogas den sammanställda
redovisningen.

detta förekommer,När undantag skall antingen artikel 59 direktivi
78/660/EEG tillämpas på moderföretagets årsbokslut eller den
information i sistnämnda artikel lämnas i till detnotersom avses
årsbokslutet.
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Kommentar

Bestämmelsen i artikel 15 innebär moderbolag inte bedriveratt som
någon aktiv industri- eller handelsverksamhet och på grundsom av
avtal med företag inte omfattas koncernredovisningen, ägersom av
aktier eller andelar i dotterföretag, får undantas från skyldighetenett

koncernredovisning. Regeln saknarupprätta motsvarighet iatt
internationell redovisningspraxis, och har endast införts i Grekland,
varför kommittén föreslår regeln inte införs i svensk lagstiftning.att

16.2 Upprättande koncernredovisningenav

Artikel 16

Den sammanställda redovisningen skall bestå sammanställdav
balansräkning, sammanställd resultaträkning och Dessanoter.
handlingar skall bilda helhet.en

Den sammanställda redovisningen skall på överskåd-upprättas ett
ligt och föreskrifternaenligtsätt i detta direktiv.

Den sammanställda redovisningen skall rättvisande bildge en av
tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat för de företag,
betraktade helhet, omfattas redovisningen.som en som av

Om tillämpningen bestämmelserna i detta direktiv inte räckerav
till för rättvisande bild enligt punkt skall ytterligareatt ge en
upplysningar lämnas.

Om undantagsvis tillämpningen föreskrift i artiklarna 17-35av en
eller 39 oförenlig med den skyldighetär föreligger enligt punktsom
skall från föreskriften sågöras rättvisande bild enligtavsteg att en
punkt 3 kan Varje sådant skall anmärkas i medavstegges. noten
upplysning skälen för och den inverkan detta kanavstegetom om som
ha på tillgångar, skulder, ekonomisk ställning och resultat. Med-

fårlemsstaterna bestämma kan ske och fårnär föreskriva deavsteg
undantagsregler behövs.som

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva informationatt annan
lämnas i den sammanställda redovisningen vad fordrasutöver som
enligt detta direktiv.
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Kommentar

innehållsmässigt med artikel i det fjärde2Artikeln överensstämmer
till denna artikel, avsnitt 15.1, och hardirektivet, kommentarense

till motsvarandehänvisning bestämmelseinförts i huvudsak genom en
2årsredovisningen, förslagets 3 kap.för

Artikel 17

13-26 och 28-30 i direktiv 78/660/EEG skallArtiklarna 3-10,
sammanställd redovisning, dockpå uppställningentillämpas av en

gäller enligt föreskrifterna detta direktivinskränkning vad iiutan som
nödvändig med hänsynbeaktande den anpassningoch med ärav som

sammanställd redovisning jämfört medutmärkertill de särdrag ensom
ärsbokslut.ett

omständigheter, skulle medförasärskildaUnder som annars
tillåta lagerbehållningarnakostnader, får medlemsstatoskäliga atten

den sammanställda redovisningen.sammanfattningsvis iredovisas

Kommentar

i fjärde direktivetföreskrivs bestämmelserna detartikelI 17.1 att
resultaträkningarna skalluppställningen balans- och haangående av

tillämpning koncernbalans- och koncernresultat-motsvarande
med gällande svenskBestämmelsenräkningarna. rättöverensstämmer

koncernbalans- och koncernresultaträkningarnaföreskriver attsom
enskilda koncernföretagens balans-sammandrag deskall utgöra ett av
genomförd i förslagets kap.resultaträkningar. Artikeln 3 3 §och är

antal bestämmelser i 2 kap. Artikel 17.2hänvisning tilldess ettgenom
från sida.något förslag kommitténsinte föranletthar

Artikel 18

omfattas denskulder i de företagTillgångar och som av samman-
redovisas sammanställdaskall sin helhet i denställda redovisningen i

balansräkningen.

Kommentar

följerartiklarna 18 och 22 2 kap. 8 §uppställs ikravDe avsom
någonoch föranleder inte särskild kommen-vartill kap. 3 § hänvisar3

tar.
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Artikel 19

bokförda1 Det värdet aktier eller andelar företagi omfattasav som.
den sammanställda redovisningen skall elimineras attav genom

den andel företagsavräknas dessa kapital aktiernamot av egna som
eller andelarna representerar.

skall utförasa Elimineringen på grundval de bokförda värdenaav
vid den tidpunkt då företaget första gången med denitas samman-
ställda redovisningen. dijferenserDe uppkommer vid elimine-som
ringen skall i möjligaste mån öka eller minska värdet sådanaav

denposteri sammanställda balansräkningen vilkas verkliga värden
överstiger eller understiger bokförda värde.posternas

b får tillåtaEn medlemsstat eller fordra elimineringen påatt
grundval vården hos identijierbara på aktiv- ochposterav

skall hänförapassivsidan sig till värdena vid tidpunkten för
förvärvet aktierna eller andelarna eller, då fråga ärav om

förvärv,successiva den tidpunkt då företaget blev dotterföretag.

Återstående differens med anledningc tillämpningen eller bav av a
skall redovisas deni sammanställda balansräkningen under en
särskild med lämplig beteckning. Denna vilka metoderpost post,

har väsentliga ändringar förhållandei till detanvänts samtsom
föregående räkenskapsåret skall förklaras i Omnoterna. en
medlemsstat tillåter ochpositiva negativa dijferenser avräknasatt

varandra, skall uppdelning dessa dijferenser igörasmot en av
noterna.

Punkt skall dock inte tillämpas på1 sådana aktier eller andelar i
moderföretaget detta eller någotägs företagannatsom av av som

den sammanställdaomfattas redovisningen. I den sammanställdaav -
redovisningen skall sådana aktier eller andelar behandlas sonz egna
aktier eller andelar direktiv 78/660/EEG.enligt

Kommentar

I artikel 19.1 beskrivs förvärvsmetoden,den s.k. vilken enligt
direktivet huvudregel skall användas vid konsolideringen ettsom av
dotterföretag, vidare avsnitt 12.4.2 och 12.4.3, och införtsharse

förslagets kap.3 och 8 §§.7genom
Synsättet bakom förvärvsmetoden och effekt dess tillämpningen av

moderföretaget förvärvet dotterföretagär att ettgenom av anses
förvärva dotterföretagets enskilda tillgångar och skulder. Om
dotterföretaget aktier i sitt moderföretag således moderföre-äger anses
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dotterföretaget bli till dessa aktier.i med förvärvetoch ägaretaget av
följer sådana aktier inte får åsättas någotförslagets 2 kap. 25 §Av att

i föranleder därför inte någonföreskrivs artikel 19.2värde. Vad som
särskild lagstiftningsåtgärd.

Artikel 20

får tillåta eller fordra det bokförda värdetmedlemsstatEn att av
innehas företag omfattas deneller andelar iaktier ettsom som av

endast elimineras avräkningsammanställda redovisningen motgenom
företagets kapital,motsvarande andel omav

aktierna eller andelarna minst 90innehavdadea representerar
beloppet eller, sådant saknas, detdet nominellaprocent om avav

aktier eller andelar i företagetparivärdet för samtligabokförda
artikel 29.2 i direktivfrån sådana aktier ibortsett avses asom

77/91/EEG,

har uppnåtts på grund överenskom-den angivna andelenb i av ena
företagaktier eller andelar imelse emission ett somavom

sammanställda redovisningen,omfattas denav

föreskriver kontantavsedda överenskommelsen inteden i bc en
det nominella värdet eller,överstiger tiobetalning procent avsom

parivärdet för de emitteradedet bokfördasådant saknas,om
andelarna.elleraktierna

vid tillämpningen punkt 1 skalldijferens uppkommerDen avsom
den sammanställda redovis-ifrån iläggas till eller dras reserverna

ningen.

metoden, de däravden i punkt 1 angivnaTillämpningen av
och för de berördaföljande ändringarna i sätesamtreserverna namn

företagen skall i noterna.anges

Kommentar

tillåta eller fordra s.k.får medlemsstaterna denEnligt denna artikel att
konsolidering dotterföretag vissaanvänds förpoolingmetoden av om

skäl redovisas iuppfyllda. Kommittén har,förutsättningar är av som
föreslå denna metod regleras iför inteavsnitt 12.5, attstannat att

lagen.

Artikel 21

denaktier eller andelar i denBelopp sådana av samman-som avser
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ställda redovisningen omfattade dotterföretag innehas andrasom av
företagde omfattasän denna redovisning, skall redovisas i densom av

sammanställda balansräkningen under särskild med lämpligposten
beteckning.

Kommentar

Artiklarna 21 och 23 föreskriver s.k. minoritetsintressen skallatt
särredovisas och har införts föreslagets 3 kap. 10genom

Artikel 22

Intäkter och kostnaderi de företag omfattas den sammanställdasom av
redovisningen skall i sin helhet redovisas i den sammanställda
resultaträkningen.

Kommentar

Se under artikel 18.ovan

Artikel 23

Vinst- eller förlustbelopp hänför sig till sådana aktier ellersom
andelar i den den sammanställda redovisningen omfattadeav
dotterföretag innehas andra företag omfattasän dennasom av som av
redovisning, skall redovisas i den sammanställda resultaträkningen
under särskild med lämplig beteckning.posten

Kommentar

Se under artikel 21.ovan

Artikel 24

Den sammanställda redovisningen skall enligtupprättas principerna
artikeli 25-28.

Kommentar

Artikeln föranleder inte någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 25

förPrinciperna den sammanställda redovisningen får inte ändras
från räkenskapsår tillett ett annat.

frånAvvikelse punkt 1 får tillåtas i undantagsfall. Varje sådan
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med skälen föranmärkas i upplysningavvikelse skall not omen
ha på tillgångar,den inverkan denna kanavvikelsen och om som

för de företag, betraktadeekonomisk ställning och resultatskulder,
den sammanställda redovisningen.omfattashelhet, avsomsom en

Kommentar

allmängiltig princip föruttryckeri artikel 25.1Bestämmelsen en
konsekvent tillämpadeenhetliga ochnämligenredovisningen, att

för åren jämförbargrundenredovisningsprinciper överutgör en
materiella innebörd 2 kap.Bestämmelsensredovisning. motsvaras av

och§ fjärde stycket 6 § andrapunkterna 2 och 5särskilt3
Artikeln föranlederhänvisar.vartill 3 kap. 3 §i förslagetstycket

Även upplysningskravetlagstiftningsätgärd.särskildinte någondärför
varför inte heller dennanämnda lagrumframgårartikel 25.2i av nyss

lagstiftningsåtgärd.tillnågot förslagföranlederartikel

Artikel 26

för företagskall desammanställda redovisningendenI som
skulder, ekonomisk ställning ochtillgångar,dennaomfattas angesav

företag. skallutgjorde enda Därviddessa företagresultat, ettsom om
iakttas:särskilt följande

omfattas denmellan företagskulderFordringar ocha som av
skall elinzineras.redovisningensammanställda

transaktioner mellanhänför sig tillkostnaderIntäkter ochb som
sammanställda redovisningen skalldenomfattasföretag avsom

elimineras.

mellanhänför till transaktionerförluster sigochVinsterc som
sammanställda redovisningen ochomfattas denföretag somavsonz

avvaktanskall elimineras. Ibokförda tillgångsvärdeizaingår dei
tillåta ,demedlenzsstat docksamordning fårpå attenen senare

dengenomförs i förhållande tillelimineringarnaangivnaovan
ochinnehar kapitalet imoderföretaget vart ettprocentsats avsom

redovisnin-den sammanställdaomfattasdotterföretagi de avsomav
gen.

punktfrån bestämmelserna ifår tillåta avvikelsemedlemsstatEn
marknadsvillkor ochpå normalahartransaktion ägt1 rumont en

förlusten oskäligaskulle föra med sigvinsten ellereliminering aven
vilkenanmärkas iavvikelse skallsådan ävenkostnader. Varje not,en

på tillgångar,avvikelsen harinverkandenskall upplysa somom
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företag, betraktadeoch resultati deekonomisk ställningskulder, som
undersammanställda redovisningen,omfattas denhelhet, avsomen

betydande.denna verkaninförutsättning äratt

tillåtas, de beloppb och skallfrån punkt 1Avvikelser om soma, c
till det artikel 16. 3betydelse med hänsyn ifråga ringadet ärär om av

syftet.angivna

Kommentar

föreskrivs koncernredovisningenmeningenförstaartikel 26.1I att
ochingående företagens ställningredovisningende iskall utvisa

företag. uttryckutgjorde enda Dettadessa ärresultat ettettsom om
motiveraskoncernredovisningenhetsteorin. Kravetför den s.k. av

tillräcklig in-enskilda företag inteförårsredovisningarnaatt ger
i fall företagenbli missvisande demed kanformation eller till och

på koncern-grundtanken bakom kravetoch självaingår i koncernen
koncernföretagens ställning ochskall visadärför denredovisning är att

följerenhet. kravutgjorde ekonomisk Dettadessaresultat ensom om
artikel 16.3 och förslagets 3 kap.mening redankommitténsenligt av

någon lagstiftnings-del inte föranledervarför artikel 26.1 i denna2 §
åtgärd.

elimineras,artikeln vissa koncerninternaenligtVidare måste poster
artikelkoncernföretagen,och skulder mellannämligen fordringardels

hänför sig till koncerninternakostnaderdels intäkter och26.1 soma,
effekterbeloppsmässigaNågraartikel 26.1transaktioner,

inte blinormaltställning och resultat torderedovisadekoncernens
ochrespektive intäkternaoch skuldernaföljden eftersom fordringarna

elimineringenGenomskall varandra.kostnaderna i princip utta
"blåses upp"resultaträkningarnaundviks balans- ochemellertid att

koncerninternafråninnehålla härrör trans-posteratt somgenom
koncernföre-transaktioner mellanskall resultatetSlutligenaktioner. av

sistnämnda elimine-Tanken bakomartikel 26.1elimineras,tagen c.
vinsterkunnainte skallkoncernenringskrav attär att genomgenerera

medger enligt artikelDirektivetmed sig själv.handlaså sägaatt
genomförs i förhållandeelimineringarna"angivna"de26.1 att ovanc

kapitalet i ochinneharmoderbolagettill den vartprocentsats avsom
Enligtkoncernredovisningen.omfattasdotterföretagdeett som avav

åsyftas endastelimineringarmening torde dekommitténs avsesom
enligtelimineringaroch således inteoch förlustervinsterinterna

tillåtermedlemsländer26.1 b. Flertaletoch26.1artiklarna atta
däribland Danmark,några länder,sker partiellt. Iendastelimineringen

sådan partiellEftersomelimineringen ske fulltmåste däremot ut. en
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föreslåsgällandemed svensköverensstämmelsei rättelimiering attär
huvudregel utnyttjas.direktivetsavvikelse fråntillmöjlighetdenna

från bestämmelsernaavvikelseföreskrivs26.2artikelI att om
transaktion hartillåtasfår ägtinternvinstereliminering rumom enav

föra med sigeliminering skulleochvillkormarknadsmässiga en
iundantagsbestämmelse saknasMotsvarandekostnader.oskäliga

bestämmelsen har inteinföraskäl förTillräckligasvensk rätt. att
lagstiftningsåtgärd.föranleder någonintevarför artikelnframkommit

föreskriverför medlemsstaterna,tvingandeArtikel 26.3, attärsom
ringa betydelsei frågadå beloppetunderlåtas ärfåreliminering av

rättvisande bild.till kravethänsynmed
förslagets 3 kap. llinförda iartikel 26iBestämmelserna är

27Artikel

dagskallredovisningensammanställda upprättasI Den samma som
. årsbokslut.moderföretagets

sammanställdadenfordratillåta ellerfår dockmedlemsstatEn att
balansdagen för desådag,någonredovisningen upprättas attannan

denomfattasföretagdede viktigasteellerflesta samman-avsomav
anmärkasså sker, skall dettaOmbeaktas.kanredovisningenställda

med upplysningsammanställda redovisningendentilli omnoten
lämnaseller upplysningtillskall hänsynskälen. Dessutom tas om

ekonomisk ställningskulder,angår tillgångar,händelserviktiga som
sammanställdadenomfattasföretagförresultateller ett avsom

mellan detta företagsinträffathändelsen harredovisningen, om
balansräkningen.sammanställdadendagen förochbalansdag

månader föreliggerför företagbalansdagen änOm treett mer
företagskall dettabalansräkningen,sammanställdaför dendagen tas

delårsbokslutpå grundvalredovisningensammanställdain i den ettav
sammanställda balansräkningen.denbalansdagmed somsamma

Kommentar

koncernredovisningenskall upprättasartikel 27.huvudregeln i lEnligt
Bestämmelsen,årsredovisning.moderbolagetsdag somsomsamma

förstainförd i kap. 6 §3svenskmed gällande rätt, äröverensstämmer
lagförslaget.istycket

tillåta eller fordrafårmedlemsstaterna27.2artikel attI attanges
moderbolagetsdagnågon änkoncernredovisningen upprättas annan

deflesta ellerför debalansdageninnebärdettabalansdag attom
möjlighet skullesådansammanfaller. Enkoncernföretagenviktigaste



SOU 1994:17 EGss sjunde bolagsdirektiv 419

innebära försämring i jämförelse med dagens regler och praxis ochen
bör därför inte införas. Bestämmelsen i artikelns tredje mening om
vilka tilläggsupplysningar måste lämnas beträffande dotterföretagsom
med balansdag moderbolaget tvingandeän och har införtsär iannan
3 kap. § tredje6 stycket i lagförslaget.

Enligt artikel 27.3, också tvingande, skallär dotterföretagettsom
balansdag ligger månader före dagenän för koncern-trevars mer

redovisningens upprättande, med grundval s.k. delårs-tas ettav
bokslut. Bestämmelsen införd i 3 kap. 6är § andra stycket, ävense
specialmotiveringen till detta lagrum.

Artikel 28

Om sammansättningen de företag skall omfattas denav som av
sammanställda redovisningen har ändrats väsentligt under räkenskaps-
året, skall den sammanställda redovisningen lämna sådana upplys-
ningar det möjligt jämföra de pågör varandra följandeattsom
sammanställda redovisningarna på meningsfyllt Vidsätt.ett en
väsentlig ändring kan medlemsstat tillåta eller fordra dennaatten
skyldighet fullgörs justerad öppningsbalansräkning ochattgenom en

justerad resultaträkning upprättas.en

Kommentar

Artikeln föreskriver tilläggsupplysningar skall lämnasatt om samman-
sättningen de företag omfattas koncernredovisningenav som av
ändrats väsentligt och syftar till öka jämförbarheten mellan åren.att
Medlemsstaterna får tillåta eller fordra upplysningsskyldighetenatt
fullgörs justerad öppningsbalansräkning och justeradattgenom en en
resultaträkning Många länder tillåterupprättas. sådan upprättas,att en

i några länder, bl.a. Frankrike och Storbritannien, detta inteärmen
tillåtet. SpanienBara kräver justerade balans- och resultaträkningar.
Kommittén har inte funnit skäl föreslå det i lagen närmareatt att anges
hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras detta uppgiftärutan en som
bör ankomma den praktiska tillämpningen. lagen föreslåsI därför
endast huvudregeln i artikelns första mening införs vilket har skettatt
i kap.3 12

Artikel 29

Tillgångar och skulder skall ingå deni sa/nmaitstälidasom
redovisningen skall värderas enligt enhetliga principer och i över-
ensstämmelse med artiklarna 31-42 och 60 direktivi 78/660/EEG.
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skallsammanställd redovisningföretagEtt upprättara ensom
års-i sittvärderingsprincipertillämpa egetsomsamma

fordradock tillåta ellermedlemsstat fårbokslut. En att
sammanställdadentillämpas ivärderingsprinciperandra

överensstämmelsestår idessa principerredovisningen, om
artiklarna ide angivnaföreskrivs imed vad ovansom

78/660/EEG.direktiv

anmärkasskall dettaavvikelseangiven ägerb Om rumen nu
upplys-redovisningen medsammanställdatill deni noten

fär avvikelsen.skälenning om

sammanställdskall ingå iskulderochtillgångarHar ensom
sammanställdaomfattas denföretagvärderatsredovisning avsomav

vidtillämpasdemprinciperandraenligt änredovisningen sorti
skulder värderastillgångar ochskall dessaredovisning,sistnämnda

sammanställda redovis-vid dentillämpasde principerenligt somom
endastomvärdering skulle hasådanresultatetinteningen, av enom
syftet.artikel 16. 3 angivnatill det imed hänsynbetydelseringa
sådanundantagsfall. Enfår tillåtas iprincipfrån dennaAvvikelse

redovisningensammanställdatill denanmärkas iskallavvikelse noten
för avvikelsen.skälenupplysningmed om

sammanställdaoch denbalansräkningensammanställdadenI
denskillnad vidtill denskall hänsynresultaträkningen tas som

demellan å sidanuppkommerredovisningensammanställda ena
räkenskapsår å andraoch tidigarepåförts dettaharskatter samtsom

år,dessaskall betalas förbetalats ellerharde skattersidan som
sannolikt kommerfärutsebar framtidskillnaden inomförutsatt att en

omfattasföretagför något dekostnadfaktisktillleda avav somatt en
sammanställda redovisningen.den

redovisning harsammanställdskall ingå itillgångarOm ensom
värdejustering uteslutandeextraordinärförföremålvarit aven

intillgångarnaelimineras innanvärdejusteringenskallskatteskäl, tas
tillåtamedlemsstat får dockredovisningen. Ensammanställdadeni

redovis-sammanställdatillgångar in i densådanafordraeller tasatt
beloppjusteringensvärdejusteringen,elimineringningen utan omav

sammanställdatill denifär justeringenoch skälen notanges en
redovisningen.
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Kommentar

direktivetDet sjunde innehåller inga uttryckliga värderingsregler. I
stället hänvisar artikel 29.1 till värderingsreglerna i det fjärde
direktivet. såledesDet regler tillämpligaär i koncern-ärsamma som
redovisningen. Bestämmelsen införd hänvisningen iär genom
förslagets 3 kap. 3 § tilll vissa bestämmelser i 2 kap.

artikel 29.2 framgårAv det moderbolagets värderingsme-äratta
toder tillämpasskall i koncernredovisningen. Det finns dockävensom

möjlighet för medlemsstaterna tillåta eller föreskriva andraatt atten
värderingsregler skall tillämpas i koncernredovisningen. förut-En

dåsättning dessa förenliga med reglerna i det fjärdeär direkti-äratt
Om denna möjlighet utnyttjas skall avvikelsen enligt artikel 29.2 bvet.

i med motivering. I alla länder Spanien det tillåtetärnot utomanges
använda andra värderingsmetoder koncernnivå. Enligt artikelatt

skall samtliga29.3 koncernföretags värderingsprinciper tillanpassas
tillämpas ide koncernredovisningen, dvs. normalt moderbolagetssom

principer. En omräkning kan i undantagsfall underlåtas, den ärom av
ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild kon-av

ställning och resultat. Artiklarna 29.2 och 29.3 införda i 3ärcernens
kap. 13 § i lagförslaget.

Enligt artikel 29.4 skall hänsyn till den skillnad fram-tas som
kommer i koncernredovisningen mellan betald skatt och den skatt som
sannolikt inom framtidförutsebar kommer påföras koncernföre-atten

latent skatt. Bestämmelsens innebörd oklar, jfr artikelärtagen
Enligt34.11. artikel 29.5 skall sådana extraordinära värdejusteringar

tillgångar gjorts uteslutande skatteskäl elimineras innanav som av
tillgångarna in i koncernredovisningen. En medlemsstat får docktas
tillåta sådan eliminering inte sker värdejusteringens beloppatt en om

motivetoch för den i Flertalet medlemsstater tillåternot.anges en
sådan avvikelse från huvudsynsättet. l Danmark, Nederländerna, Stor-
britannien och Irland saknar bestämmelsen intresse eftersom värde-

årsredovisningenringen i inte påverkad skatteöverväganden.är av
Direktivbestämmelsen bör jämföras med de upplysningskrav som
uppställs i det fjärde direktivet då tillgångens värde påverkats av
skatteöverväganden, artiklarna 35.1 39.1 och 43.1.10.e

kommitténs lagförslag föreskrivs iI 2 kap. 34 vartill 3 kap. 3 §
hänvisar, tilläggsupplysningar skall lämnas tillgångar varitatt om
föremål för extraordinära eller nedskrivningar, uteslutandeav-
motiverade skatteskäl. Vidare framgår avsnitt 9.5.3 kommit-attav av

föreslå redovisningtén krav latent skatt avståttövervägt att av men
från detta sådant förslag bygger förutsättningenatt ett attg.a.

skattelagstiftningenvissa bestämmelser i samtidigt hinner analyseras
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förefallerredovisningsregler vilket inteharmoniseras med sådanaoch
kommitténsstår till förfogande innanden tidrealistiskt inom som

avsnitt anförsmåste genomföras. lEG-anpassningförslag till samma
återkommautredningsarbetetikommittén nästa attetappatt avserav

årsredovisningenskatt såväl iredovisning latenttill frågan somavom
i skede föreskrivaredan dettakoncernredovisningen. Atti att

elimineras i koncern-nedskrivningar skallochskattemässiga av-
På grund häravdärför mindre lämpligt.framstårredovisningen som

något förslag till lagstiftningoch 29.5artiklarna 29.4föranleder inte
utredningsarbetet.i denna etapp av

30Artikel

positivsärskildartikel 19.1 angiveniEn post motsvararsom enc
föreskrifterna iskall behandlas enligtsammanställningenskillnad vid

"Goodwill78/660/EEGdirektiv postenom

tillåta positiv skillnad vidfårmedlemsstatEn att scimmatz-en
ifrånpå tydligt drasomedelbart ochställningen sättett reserverna.

Kommentar

det fjärde direktivetbestämmelserna iföreskriverArtikel 30.1 att om
införts i 3koncerngoodwill och hars.k.goodwill skall tillämpas

hänvisning till 2 kap.dess l7i förslaget8 andra stycketkap. § genom
artikel 37.2 i det fjärdetillframgår kommentarenoch 18 Som av

kontaktkommittén. artikel och avsnitt47det enligtdirektivet är se
goodwilldirektivet skrivamed det fjärdeinte förenligt6.2.3, att av

enskilda juridiska Enligtkapital i dendirekt mot eget personen.
förenligtmening torde det inte hellerRedovisningskommitténs vara

isådan direktavskrivningtillämparedovisningssedmed god att
inte föranleder någonvarför artikel 30.2koncernredovisningen

lagstiftningsåtgärd.

Artikel 31

särskild enligt artikel l 9.1 ochredovisasbeloppEtt post csom som en
får förasvid sammanställningenskillnadnegativmotsvarar ensom

resultatrakniizgen endastsammanställdatill denöver

förväntadvid förvärvsticipitnktendifferensena motsvarar enom
kostnaderföretaget eller förväntaderesultatutveckling iogynnsam

förverkligas, ellermån förväntningarnadetta, i deni

realiserad vinst.mån differensendenb i motsvarar en
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Kommentar

Artikel 31 behandlar redovisningen s.k. negativ goodwill. Avav
bestämmelsen framgår sådan goodwill, i den mån denatt motsvarar
förväntade kostnader eller förluster i dotterföretaget, får intäktsföras
i takt med dessa förväntningar förverkligasatt omedelbarattmen
intäktsföring kan tillåtas den realiserad intäkt. Enligtmotsvararom en
kommitténs mening kan det endast i undantagsfall komma i fråga att
intäktsföra negativ koncerngoodwill omedelbart huvud-en utan som
regel torde krävas sådan goodwill blir föremål föratt avsättning som
sedan löses och matchas kostnader i dotterföretaget. I denmotupp
mån negativ goodwill kan konstateras realiserad intäkten motsvara en
skulle reservering beloppet oförenlig med kraveten av vara
rättvisande bild och bestämmelsen härom måste i sådant fall frångås
enligt bestämmelsen i artikel 16.5. Att uttryckligen reglera detta fall
i lagen enligt kommitténs mening därför överflödigt.synes

Artikel 32

Om företag omfattas sammanställd redovisningett som av en
tillsammans med eller flera företag inte omfattas dennaett som av
redovisning leder företag, får medlemsstat tillåta ellerett annat en
fordra så del det sistnämnda företagetatt omfattas denstoren av av
sammanställda redovisningen den andel dettamotsvararsom av
företags kapital det förstnämnda företaget äger.som

Artikel 13-3 skall också tillämpas på sådan redovisning enligten
klyvningsmetoden i punktsom avses

Tillämpas denna artikel och det företagär till viss del ingårsom
i den sammanställda redovisningen sådant intresseföretagett som

i artikel 33, skall sistnämnda artikel inte tillämpas.anges

Kommentar

denna bestämmelse medlemsländerna tillåta eller krävarätt attges att
den s.k. klyvningsmetoden används för redovisning andelar iav
företag och leds tillsammansägs med företag utanför koncernen.som
Denna metod beskrivs kortfattat i avsnitt l2.4.3. skälAv som
redovisas i avsnitt 12.5 föreslås artikel 32 införs i svensk lagstift-att
ning vilket sketthar förslagets 3 kap. 15genom
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Artikel 33

redovisningsammanställdomfattasföretagOm enett avsom
finansiellaochdriftsmässigadeninflytandebetydande överutövar ett

redovisningdennaomfattasinteföretagstyrningen annat avett somav
har sådantföretaget ägar-detoch iintresseföretag ettett senare

skall78/660/EEG,direktiv ägar-iartikel 17iintresse angessom
underbalansräkningensammanställdadeniredovisasintresset en

skallföretag utövaEttbeteckning.lämplig ettmedsärskild ansespost
20minstdet inneharföretag,inflytandebetydande över annatett om

sistnämndadeteller andelarna iför aktiernaröstvärdetprocent av
tillämpas.skallArtikel 2företaget.

pä ägarintressetillämpasgångenartikel förstadenna ettNär som
sammanställdadenredovisas iskall ägarintressetpunkt 1iavses

balansräkningen

värderingsreglernaenligtberäknatbokförda värdetill sittantingena
detochdetta värdemellanskillnaden78/660/EEG;direktivi

intresseföretagetsandelägarintressetsbelopp motsvarar avsom
balans-sammanställdasärskilt i denskallkapital angesegna

tillmed hänsynberäknasskallskillnadeniellerräkningen not;en
gån-förstatillämpasdå metodentidpunktdenvidförhållandena

gen,

andel intresse-ägarintressetsbelopptillellerb motsvarar avett som
och detdetta beloppmellanskillnadenkapital;bolagets egna
direktivvärderingsreglerna ienligtberäknatvärdetbokförda
balans-sammanställdai densärskiltskall78/660/EEG anges

tillberäknas med hänsynskallskillnadeneller iräkningen not;en
förstametoden tillämpasdåtidpunktdenvidförhållandena

gången.

tillämpas.eller b skallendastföreskrivafårmedlemsstatEn attc a
skallelleribalansräkningensammanställdaden notI anges omen

tillämpats.b harellera

skillnaden vidfordratillåta ellermedlemsstatfår attd Dessutom en
förhållardenatillmed hänsynberäknasbellertillämpningen av a

förvärvades eller,andelarnaellerdå aktiernatidpunktvid den om
in-blevtidpunkt då företagetvid densuccessivt, etförvärvadesde

tresseföretag.

enligtvärderatsskulder harochtillgångarintresseföretagsOm ett
sammanställda recovis-denanvänds viddemetoderandra än som
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får tillgångarna ochmed artikel 29.2,överensstämmelseiningen
i punkt ochden skillnad 2skulderna vid beräkningen asonz avsesav

används vid dende metodervärderas enligtb samman-somovan onz
skallomvärdering intesådanställda redovisningen. Om äger rum

får fordra omvärderingmedlemsstatEndetta i attnot. enanges en
skall äga rum.

eller det belopp enligtpunkt 2bokförda värde iDet asom avses
kapital, skallintresseföretagetsandelenb2 motsvarar egnaavsom

räken-har undermed de ändringareller minskas ägtökas som rum
intresseföretagets kapital Enandelskapsåret i ägarintressets egnaav .

belöper påde utdelningarskall skeminskning motsvarar somsom
ägarintresset.

hänföraspunkt 2 eller b inte kanskillnad enligtOm positiv aen
skulder skall skillnadentillgångar ellerslagtill något visst av

30 och 39.3.enligt artiklarnabehandlas

på sådantintresseföretag belöperdel resultatet iDen ettett somav
skall redovisas i dendenna artikeliägarintresse samman-som avses

med lämplig be-under särskildställda resultaträkningen posten
teckning.

mån deskall i denartikel 26.1Eliminering enligt ägac rum
Artikel 26.2 ocheller tillgängliga.uppgifter föreliggerkrävs ärsom

26.3 skall tillämpas.

redovisning,sammanställdintresseföretagOm upprättarett en
frågaföregående punkterna tillämpas iskall debestämmelserna i om

sammanställd redovisning.det sådankapitalet iegna en

intresseför-tillämpas ägarintressetiartikel behöver inteDenna om
syftentill debetydelse med hänsynkapital ringaär sometagets av

artikel 16.3.ianges

Kommentar

redovisas enligt den s.k.intresseföretagartikel skalldennaEnligt
koncernredovisningen. Bestämmelsen,kapitalandelsmetoden i som

infördavsnitt 8.8.3 och 8.9,ikommenterats ärutförligt har genom
metoden införd ibeskrivningenSjälva3 kap. 14 ärförslagets av

och 29 §§.kap. 282förslagets
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Artikel 34

Utöver vad krävs enligt andra bestämmelser dettai direktiv skallsonz
innehållaminst följande upplysningar:noterna

Tillämpade värderingsprinciper för de olika i denposterna
sammanställda redovisningen och använda beräkningsmetoder för
värdejusteringar. För i den sammanställda redovisningenposter

eller ursprungligen redovisadeär i främmande valutasom som var
skall enligt vilka grunder beloppen har omräknats till denanges
valuta vilkeni den sammanställda redovisningen har upprättats.

Namn och föra de företag omfattassäte densom av samman-
ställda redovisningen. Andelar kapitalet i de denav av
sammanställda redovisningen omfattade företag, utom
moderföretaget, innehas företag omfattassom av som av
denna redovisning eller handlar i egetav personer som

för dessa företags räkning. Vilka de i artikelnamn men av
1 och 12.1 förutsättningarnaangivna med beaktandesonz,

artikel har utgjort grunden för upprättandet denav av
sammanställda redovisningen. Den sistnämnda uppgiften
behöver dock lämnasinte den sammanställda redovis-om
ningen på grund bestämmelsenupprättas i artikel 1.1av a
och dessutom kapitalandelen likaär rösträtts-stor som
andelen.

b Samma upplysningar skall lämnas företag harom som
utelämnats från den sammanställda redovisningen enligt
artiklarna 13 och 14. Utan inskränkning i vad gällersom
enligt artikel 14.3 skall förklaring lämnas till varför etten
utelämnande har skett enligt artikel 13.

Namn föra och företag enligtsäte artikel 33.1 utgörsom
intresseföretag förhållandei företagtill omfattassom av
den sammanställda redovisningen, med uppgift denom
andel i intresseföretagens kapital innehas företagsom av

omfattas den sammanställda redovisningen, ellersom av av
handlar i för dessaegetpersoner som namn men senare

företags räkning.

b Samma upplysningar skall lämnas intresseföretagom som
i artikel 33.9, med uppgift skälen för före-avses attom

skriften deni sistnämnda punkten har tilllämpats.

Namn och för de företagsäte enligt artikel 32 till viss delsom
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sammanställda grunden föromfattas den redovisningen,skall av
ledningen den andel i dessa företagsden samtgemensamma

företag omfattas sammanställdakapital innehas denav som avsom
föreller handlar iredovisningen egetsom namnav personer men

sistnämnda företagens räkning.de

punktföretag democh för varje iNamn änsäte annat som avses
företag omfattas sammanställdavilket de den3 och i som av

utelämnats från denna enligt artikel 14eller harredovisningen
handlarsjälva eller iantingen eget mengenom personer som namn

räkning innehar minstföretagsför dessa procentsats avensenare
får fastställa till högst 20medlemsstaternakapitalet procent,som

förstnämndakapitalandelens storlek detuppgiftmed samtom
räkenskapsårförkapital och resultat detföretagets senasteegna

uppgifter får utelämnas,fastställts. Dessaför vilket årsbokslut har
målsättningen artikel 16.3 ringatill ide med hänsyn är avom

och resultat fårUppgifterna kapitalbetydelse. ävenegetom
ojfentliggör sinförstnämnda företaget intedetutelämnas, om

företagen, direkt ellerde övriga angivnabalansräkning och
förstnänmda företagets50 detmindreindirekt, änäger procent av

kapital.egna

sammanställda balansräkningenskulderna enligt denSumman av
depå fem år ochkvarstående löptidmed än summan avmeren

för vilkabalansräkningenenligt den sammanställdaskulder
sammanställdaomfattas denställts företagsäkerhet har som avav

och form.med uppgift säkerhetensredovisningen, artom

redovisas iekonomiska förpliktelser intesådanaSumman somav
betydelseuppgiften harsammanställda balansräkningen,den om

de företag,den ekonomiska ställningen ibedömningenför av
sammanställdaomfattas denhelhet,betraktade som avsom en -

Pensionsförpliktelseroch förpliktelser anknutnaredovisningen. mot
sammanställda redovisningenomfattas denföretag inte avsom

skall särskilt.anges

nettoomsättningensammanställda redovisningen angivnai denDen
fördelad på78/660/EEGdefinitionen artikel 28 i direktivienligt

marknader, under förutsättninggeografiskarörelsegrenar och att
medbetydligt inbördesoch marknader avvikerrörelsegrenardessa

normaltförsäljningen och tjänsterhänsyn till hur är or-varorav
omfattasbetraktade helhet,företag,ganiserad inom de somsom en

sammanställda redovisningen.denav
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Medelantalet under räkenskapsåreta anställda ipersoner
företag omfattas den sammanställda redovisningen,som av
fördelade på kategorier, uppgift inte har lämnatssamt, om
särskilt detta deni sammanställda resultaträkningen,om
räkenskapsårets personalkostnader.

Medelantalet under räkenskapsåretb anställda ipersoner
företag på vilka artikel har tillämpats32 skall anges
särskilt.

vilken utsträckning beräkningen årsresultateti den10. I av samman-
har påverkats sådan värderingställda redovisningen av en av

med frånavvikelse principerna i artiklarna 31 ochposterna, sonz
78/660/EEG och artikel34-42 i direktiv i 29.5 i detta direktiv

har under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsårägt ettrum
för få skattelättnader. Om sådan värdering haratt en en

på framtida beskattningenväsentlig inverkan den för de företag,
betraktade helhet, omfattas den sammanställdasom en som av

skall dettaredovisningen, anges.

å sidan de skatter har påförts11. Skillnaden mellan denena som
resultaträkningen detta och tidigare räkenskapsårsammanställda

skatter har ellerå andra sidan de betalats skall betalassamt som
skillnaden harför dessa år, förutsatt betydelse för denatt

framtida beskattningen. Summan får särredovisas medäven ett
sammanställdatotalbelopp den balansräkningen underi en

särskild med lämplig beteckning.post

Storleken räkenskapsårets till ledamöterna12. ersättningar iav
moderföretagets förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan på
grund deras arbetsuppgifter i moderföretaget och dessav
dotterföretag under motsvarande förhållanden avtaladesamt
eller på uppkomna pensionsförpliktelsersättannat gentemot
tidigare ledamöter i dessa med uppgift förorgan, om summan

sådan kategori befattningshavare.varje En medlemsstat fårav
uppgifterna förstakräva i meningen skalläven ersätt-att avse

på grund arbetsuppgifter företagningar i till vilka moderföre-av
står förhållandei sådant i artikel 32 ellertaget ett som anges

33.

Storleken de förskott och krediter har beviljats ledamö-13. somav
moderföretagetsförvaltnings-, lednings- tillsynsorgani ochterna

eller dess dotterföretag, uppgiftdetta företag något medav avav
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beloppåterbetaldaochvillkorhuvudsakligaräntesatser,om
iräkningledamöternasföringåttsharåtagandenliksom som

uppgiftmedalltslag,någotgarantierform summanomavav
fårmedlemsstatEnbefattningshavare.kategorivarjeför av

förskottskallförsta meningenuppgifterna i ävenkräva avseatt
moderföretagettill vilkaföretagbeviljatsharkrediteroch avsom

artikel eller 33.32iförhållandesådantstår i ett som anges

Kommentar

måsteupplysningarytterligarevilkaföreskrivsartikeldennaI som
kravenhuvudsak överensstämmerkoncernredovisningen. lilämnas

direktivet. Förfjärdedetartikel 43 iibestämmelsermotsvarandemed
tillräckligtisåledesdet attdelkoncernredovisningens är settstort

förslaget.§§ i30-48kap.till 2hänvisa
de dotter-förochuppgift säteskallartikel 34.2Enligt namnoma

uppgiftliksomkoncernredovisningen lämnasomfattasföretag avsom
innehaskapitaldotterföretagsrespektivedel avhur somstor avom

förhandlar inågoneller egetkoncernföretagen mennamnsomav
skallbartikel 34.1Enligträkning.företagsdessanågot sammaav

koncernredovis-iutelämnatsdotterföretaglämnasuppgifter somom
enligtdotterföretagdvs.eller 14,artikel 13stödmedningen somav

anskaffningskostnads-enligtredovisasantingenförslagkommitténs
artikel 14.kapitalandelsmetodenenligtellerartikel 13metoden
motsvarande34.3 boch34.3artiklarnaframgår attSlutligen aav

hur dessaintresseföretagförskall lämnas oavsettuppgifter även
upplysnings-nämndaSamtligakoncernredovisningen.redovisats i nu

förstastycketförsta39 §kap.redan 2sigföri ochföljerkrav av
förslaget.imeningen

skallförklaringframgår34.3 b ävenb och34.2artiklarna attAv en
harinteintresseföretagellerdotterföretagvarförtilllämnas ett

enligtkonsolideratsdotterföretagvarförellerallskonsoliderats ett
§3 kap. 5framgåruppslysningskravkapitalandelsmetoden. Dessa av
§till 5hänvisningdessstycket,andraoch l4 §styckettredje genom

lagförslag.kommitténsstycket iandra9 §stycket,tredje samt av
kapitalandeloch ävenuppgift säteskallartikel 34.4Enligt namn,om

dettaklyvningsmetoden. Ienligtkonsolideratsför företaglämnas som
Omledningen ettför dengrundenskallfall även anges.gemensamma

redandetföljerintresseföretagsamtidigt är avföretagsådan
uppgiftb34.334.3 ochartiklarnai attbestämmelserna nanm,oma

uttryckligenmåsteDäremotskall lämnas.kapitalandelochsäte
ledningendengrunden föruppgiftföreskrivas gemensammaatt om

i 3bestämmelsenuppfylltfårkravDettalämnas.måste genomanses
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kap. 15 § tredje stycket i förslaget vari upplysning skälenattanges om
för företag konsoliderats enligt klyvningsmetodenatt ett skall ianges

Vad gäller företag konsolideratsnot. med tillämpning klyv-som av
ningsmetoden gäller vidare enligt artikel 34.9 b uppgiftatt om
medelantalet anställda i sådana företag skall särskilt. Sistnämndaanges
krav framgår 3 kap. 15 § fjärde stycket i förslaget.av

Enligt artikel 34.5 skall för företag inte omfattas artiklarnasom av
34.2-34.4 i vilka koncernföretagen innehar kapitalandel över-men en
stigande 20 dvs. vad enligt artikel 17 i detprocent, fjärdesom
direktivet s.k. ägarintresse,utgör lämna de uppgifter framgårett som

2 kap. 39 § första stycket första meningen i förslaget. Som framgårav
avsnitt 8.6 har kommittén tolkat upplysningskraven i artikel 43. lav

i det fjärde direktivet på så de företagsätt i denna artikelatt som avses
vad enligt kommitténs förslagmotsvarar dotterföretagutgör ochsom

intresseföretag. Med kommitténs tolkning artikel 43. 1.2 i det fjärdeav
direktivet och artikel 34.5 i det sjunde direktivet innebär således inte
sistnämnda bestämmelse någon skyldighet lämna upplysningaratt om
andra företag dotterföretag ochän intresseföretag. Eftersom artikel
34.5 i sjundedet direktivet överensstämmer med nämnda artikel i det
fjärde direktivet innebär den inte heller någon upplysningsskyldighet

vad följerutöver redan bestämmelserna i det fjärde direktivet.som av
En väsentlig skillnad i förhållande till vad gäller enligt detsom

fjärde direktivet dock det sjundeär direktivet inte tillåter uppgiftatt att
och kapitalandel,säte såvitt dotterföretag ochom namn, avser

intresseföretag, utelämnas på den grunden uppgifterna skulleatt vara
ringa betydelse med hänsyn till kravet rättvisande bildav utan

denna möjlighet gäller på koncernnivå endast sådana företag utansom
klassificeras dotterföretag eller intresseföretagatt s.k.utgörsom

ägarintressen. Kommittén har därför valt införa bestämmelserna iatt
artiklarna 34.2-34.4 särskild bestämmelse i 3 kap. 16 Detgenom en
kan ifrågasättas inte direktivet kräver uppgift dotterföre-att ettom om

eller intresseföretags kapital och årsresultattags lämnas ieget
koncernredovisningen i de fall dotterföretaget eller intresseföretaget
har redovisats med tillämpning anskaffningskostnadsmetoden.av
Sådana upplysningar krävs enligt artikel 34.5 för s.k. ägarintressen.
Eftersom dessa uppgifter enligt vad föreskrivs i förslagets 2 kap.som
39 § så alltid skall i moderbolagets årsredovis-gott som anges egen
ning kommittén emellertid inte artikel 34.5 behöver föranledaattanser
någon lagstiftningsåtgärd.

När det gäller möjligheten utelämna de uppgifter krävs enligtatt som
artiklarna 34.2-34.4 framgår det artikel 35.1 b sådant uteläm-attav
nande, på gäller för årsredovisningen,sätt får skesamma som om
uppgifterna sådan karaktär deär kan vålla moderbolaget ellerattav
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något övriga berörda företag skada.av
upplysningskrav följerUtöver de det anförda gäller kravsom av nu

på grunden för företag klassificerats dotterföretag måsteatt att ett som
förslagets 3 kap. 16anges, se

Artikel 35

medlemsstat får tillåta de upplysningar föreskrivsEn iatt som
artikel 34.2-5

översikt deponeras enligt artikelformen 3.1 och 3.2a ges av en som
uppgifti direktiv 68/151/EEG; detta skall lämnas i not,om en

sådan karaktär de skulle vållab utelämnas, de har kunnaattom
skada för något de företag berörs bestämmel-allvarlig av som av

fordra utelämnande skemedlemsstat kan fåratt ettserna; en
endast det i förväg har godkänts domstol eller enom av en

uppgift utelämnande skalladministrativ myndighet; varjeom
lämnas i not.en

frågaPunkt b skall tillämpas i de upplysningar1 även om som
föreskrivs artikel 34.8.i

Kommentar

motsvarighet i i fjärdeartikel har sin artikel 45 det direktivet,Denna
kommentaren till denna specialmotiveringen till 2 kap. 40samtse

Artikel 35.1 b har införts i 3 kap. 17 § i förslaget.

Koncernförvaltningsberättelsen16.3

Artikel 36

sammanställda förvaltningsberättelsen skall minst innehållaDen en
delsrättvisande översikt dels utvecklingen verksamheten ochöver av

ställningen de företag, betraktade helhet, omfattasi avsom en som
sammanställda redovisningen.den

fråga dessa företag skall den sammanställda förvaltningsbe-om
följande:upplysarättelsen även om

händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.Viktigaa som

förväntade framtida tttveeklingerz företagen, betraktadeb Den i som
helhet.en
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Verksamhet inom forskning och utveckling företagen,c i betraktade
helhet.som en

d nominellt värde eller, frånvaroAntal och i sådant värde, detav
bokförda parivärdet för alla aktier och andelar modetföretageti

företaginnehas detta själv, dotterföretag eller någonsom av av av
handlar i för dessa företags räkning. Enegetsom namn men

får tillåtamedlemsstat eller kräva dessa uppgifter lämnas iatt
noter.

Kommentar

Bestämmelsen reglerar innehållet i koncernförvaltningsberättelsen och
i huvudsak med artikel 46 i det fjärde direktivet.överensstämmer

införts hänvisning iBestämmelsen har 3 kap. 3 § till 2 kap.genom en
51

Revision koncernredovisningen16.4 av

Artikel 37

företag sammanställd redovisning skall låtaEtt upprättarsom en
fleradenna granskas eller enligt lagstiftningen iav en personer som

den nzedleitzsstat under vilken företaget lyder behöriga revideraär att
räkenskaper.

de förDen eller revision denpersoner som ansvarar av samman-
ställda redovisningen skall granska den för-sammanställdaäven om

står överensstämmelsevaltningsberättelseiz i med den sammanställda
för räkenskapsår.redovisningen samma

Kommentar

Artikeln föreskriver obligatorisk revision själva årsbokslutet, dvs.av
balans- och resultaträkningarna obligatoriskochsamt noterna,
granskning förvaltningsberättelsen. Eftersom hela koncernredovis-av
ningen undantag skall revideras enligt svensk gällande rättutan
föranleder inte artikeln någon lagstiftningsåtgärd.
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Offentliggörande koncernredovisningen16.5 av

Artikel 38

Sammanställd redovisning vederbörligen fastställts, densom
sammanställda förvaltningsberättelsen och berättelse avgi denen ven av

för den sammanställda redovisnin-ansvarig revisionär avperson som
företag har redovisningen ojfentliggörasskall det upprättatav somgen

den medlemsstat företaget lyder under ochenligt lagstiftningen i som
med artikel 3 i direktiv 68/151/EEG.överensstämmelsei

tillämpasandra stycket i direktiv 78/660/EE G skall päArtikel 47.1
förvaltningsberättelsen.sammanställdaden

ändring fjärde bolagsdirektivet.innehåller detArtikel 38.3 av

sammanställda redovis-företag har denOm det upprättatsom
sådan i artikel 4 och enligt sininte harningen som anges

lagstiftning skyldig offentliggöra de i punkt 1nationella inte är att
på föreskrivs i direktivhandlingarnaangivna sättsamma som

dock hålla dessa handlingar till-skall företaget minst68/151 /EEG,
hos företaget där detta har sitt Detför allmänhetengängliga säte.

handlingarna.på begäran kopia Prisetskall möjligt att en avvara
administrationskostnaden.får inte överstigapå sådan kopiaen

78/660/EEG skall tillämpas.48 och 49 i direktivArtiklarna

påföljder underlåten-skall föreskri lämpli förMedlemsstaterna va ga
ojfentliggörande i denna artikel.iaktta bestämmelsernahet att om

Kommentar

koncernredovisningen huvudregel skallföreskrivsartikelnI att som
för årsredovis-bestämmelser gällerenligtoffentliggöras samma som

utförligt kommenteratsfjärde direktivet. Dessa harenligt detningen
hänvisas. Vad i artikel 38.4och 14.3 vartillavsnitt 14.2i sägssom

lagstiftningsarbete eftersom kommitténs förslagi dettasaknar intresse
sådana framgår artikel 4.omfattar andra företagstyperinte än som av

Artikel 38 a

får den valuta i vilken den harsammanställd redovisning iEn utöver
päenligt omräkningskursenojfentliggöras iupprättats även ecu

kurs skall ibalansdagen. Denna not.anges en
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Kommentar

Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 50 i det fjärde direk-a
tivet, kommentaren till denna artikel, avsnitt 15.10.se

Övergângs-16.6 och slutbestämmelser

Artikel 39

sammanställd redovisning första gångenNär enligtupprättasen
för företagdetta direktiv gruppering mellan vilka sådantetten av

samband i artikel 1.1 förelåg redan föreskrifterinnan deangessom
i artikel 49. blev tillämpliga, får medlemsstat tillåtaavsessom en

eller kräva vid tillämpningen artikel 19.1 det bokförda värdetatt av
den andelkapitalinnehavet kapital dettasamt egetav av som represen-

beräknas med hänsyn till förhållandena vid tidpunktterar en som
infaller före eller samtidigt med tidpunkten för upprättandet denav
första sammanställda redovisningen.

Punkt skall också tillämpas vid värdering1 enligt artikel 33.2 av
kapitalinnehav eller den andel kapital i intresseföre-ett eget ettav av

kapitalinnehavet vid sådan redovisningtag representerar, samtsom
enligt klyvningsmetoden i artikel 32.som avses

den särskildaOm i artikel 19.1post motsvararsom anges en
skillnad vid sammanställningenpositiv har uppkommit före densom

tidpunkt då den första sammanställda redovisningen upprättades enligt
detta direktiv, får medlemsstat tillåtaen

vid tillämpningen artikel 30. I den begränsade period påa att av mer
fem år föreskrivs i artikel 37.2 i direktiv 78/660/EEGän som

räknas från tidpunkten för denupprättandet förstaav samman-
redovisningen enligt dettaställda direktiv, och

b vid tillämpningen artikel 30.2 avdraget från fåratt av reserverna
tidpunkten för förstavid upprättandet den sammanställdagöras av

enligt detta direktiv.redovisningen

Kommentar

innehåller särskilda övergångsreglerArtikel 39 vad gäller införandet
förvärvsmetoden för redovisningen dotterföretag, och kapital-avav

Ävenför intresseföretag.andelsmetoden redovisningen av om en
uttrycklig lagreglering dessa metoder innebär nyhet i svensk rättenav

därförså tillämpas metoderna i praxis. Det torde knappast uppkomma
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några särskilda övergångsproblem varför artikeln inte föranleder någon
lagstiftningsåtgärd. Vad gäller kapitalandelsmetoden skall det
emellertid kommittén föreslår skillnaden mellannoteras att att
andelarnas bokförda och kapitalandelenvärde i intresseföretaget får
beräknas antingen utgångspunktmed i förhållandena vid förvärvet
eller, särskilda föreligger,skäl vid tidpunkten då metodenom
tillämpas första gången, jfr artikel 39.2.

Artikel 40

Intill utgången tidsfristen för anpassning den nationellaav en av
lagstiftningen till direktivde till komplettering direktivsom av
78/660/EEG harmoniserar bestämmelserna årsbokslut banker,iom
andra finansiella institut och försäkringsföretag, får medlemsstaten
tillåta från fzires/crifiernaundantag dettai direktiv uppställnings-om
formen för sammanställd redovisning, metoderna för värderingom av

denna redovisningi och vilka upplysningar skallposterna om som
meddelas i noterna

för varje företag skalla omfattas den sammanställda redovis-som av
ningen och bank, något finansielltär institut ellerannaten ett
försäkringsföretag, -

b de företag skall omfattasnär den sammanställda redovis-sonz av
huvudsakligenningen består banker, andra finansiella institutav

eller försäkringsföretag.

medlemsstat fårEn tillåta undantag frånäven artikel dock endast
såvitt tillämpligheten gränsvärdena på de ovannämndaavser av
företagen.

Om medlemsstat deinte innan bestämmelser artikelien som avses
49.1 blir tillämpliga har ålagt alla banker, finansiellaandra institut
och försäkringsföretag sammanställd redovisning, fårupprättaatt
medlemsstaten till dess enligt den lagstiftning något de istatens av
punkt I nämnda direktiven skall börja tillämpas, dock i frågasenast

räkenskapsår slutar under 1993, tillåtaom som

a skyldigheten enligt artikel 1.1 inte skall inträda för de deatt av
företagenangivna moderföretag; detta förhållandeärovan som

skall anmärkas i modetföretagets årsbokslut och de upplysningar
föreskrivs artikeli 43.1.2 i direktiv 78/660/EEG skall lämnassom

angående alla dotterföretag,

b sammanställd redovisning och inskränk-upprättasatt, utanom en
vadning i gäller enligt artikel 33, de de angivnasom av ovan
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från sammanställdautelämnas dendotterföretagföretagen ärsom
dotterföretag skall de upplys-dessafrågaredovisningen; i om

lämnas iartikel 34.2iningar noterna.som avses

det årsbokslut eller denb skallpunktide fallI avsessom
ochdotterföretagetredovisning, upprättarsammanställda somsom

sammanställda redovis-moderföretagetsfogas tillojfentliggöras,skall
moderföretagetsredovisning, tillsådanavsaknadeller, ining av

sistnämndaallmänheten. detför Itillgänglighållasårsbokslut, eller
dessafå kopiapå begäranmöjligtskall detfallet att avenvara

admini-får överstigakopia intepå sådanhandlingar. Priset en
strationskostnaden.

Kommentar

andrabanker ochundantamedlemsstaternaartikel fårEnligt denna
tillämp-från direktivetsförsäkringsföretaginstitutfinansiella samt

i det fjärdei artikel 1.2finnsMotsvarande undantagningsområde.
för nämndaredovisningsdirektivsärkildafinnsdirektivet. Det numera

införlivasdirektiv skalltill dessaförslag hurDel lämnasIföretag.
lagstiftning.svenski

Artikel 41

sambandsådantföreliggervilka detmellanFöretag ett angessom
sådantharföretagbb andraoch dartikel b1.1 etti samt soma,

skallföretagen,förstnämnda utgörademed någotsamband av
direktivdirektiv ochdettavid tillämpningenföretaganknutna av

78/660/EEG.

skallsammanställd redovisningföreskrimedlemsstatOm attveren
eller artikel 12.1,artikel 1.2ellerartikel 1.1enligtupprättas aa,c

samband föreliggersådantvilkamellanskall de företag ett som anges
samband ellersådantharandra företagartiklardessai ettsamt som

förstnämndanågot demedpunkt 1isamband avett avsessom
punktiföretaganknutnaföretagen, utgöra som avses

skall tillämpas,2föreskri punkt ävenfårmedlemsstatEn att omva
skall enligtredovisningsammanställd upprättasföreskriinteden attver

artikel 12.1artikel 1.2 ellerartikel eller1 aa,c .

skall tillämpas.artikel 3.2ochArtikel 2

får från tillämpningenartikel 4.2tillämparmedlemsstatEn avsom
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företag modedöretagpunkt I undanta sådana anknutna ärovan som
och på grund rättsliga form inte den medlemsstatensinsom av av
åläggs sammanställd redovisning enligt föreskrifterna iupprättaatt

direktiv. skall gälla i fråga moderföretagdetta Detsamma medom
liknande rättslig form.

Kommentar

företag". dendefinieras begreppet "anknutna MedI artikeln av-
föreslår beträffande koncerndefinitionengränsning kommitténsom

sammanfaller begreppet "koncernföretag" med "anknutna företag Se
förslag till koncerndefinitionavsnitt 8.3.2. Enligt kommitténsvidare

dotterföretag, och därmed koncernföretag,kan ävenett vara annan
aktiebolag eller handelsbolag. Bestämmelsenjuridisk iänperson

föranleder därför inte någon vidare kommentar.artikel 41.5

Artiklarna 42-46

fjärde bolagsdirektivet.innehåller ändringar detArtiklarna av

Artikel 47

direktivhar tillsätts enligt artikel 52kontaktkommitté iDen som
78/660/EEG skall även

gäller bestämmelserna i artikelmed förbehåll för vad enligta som
tillämpning detta70 fördraget underlätta enhetlig169 och 1 i aven

problemregelbundet samråd, särskilt praktiskadirektiv genom om
tillämpningen.samband medi

råd tillägg till och ändringarvid behov kommissionen ib omge
detta direktiv.

Kommentar

avsnitt saknar intresse frånBestämmelsen, kommenteras i 6.2.3,som
lagstiftningssynpunkt.svensk

Artikel 48

dettillkomsten elftehar upphört gälla i och medArtikeln att av
bolagsdirektivet.

Artikel 49

författ-kraft och andraskall i de lagarMedlemsstaterna sätta
januarifölja detta före den 1 1988.behövs för direktivningar attsom
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skall kommissionenDe underrätta detta.genast om

Medlemsstaterna fär föreskriva de i punkt avsedda1 be-att
stämmelserna skall tillämpas första gången pä sammanställden -

förredovisning det räkenskapsår börjar den I januari 1990 ellersom
under 1990.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna tilltexterna
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning de inom detantarsom
område omfattas detta direktiv.som av

Kommentar

Bestämmelsen, reglerar genomförandetiden för direktivet, saknarsom
intresse för svensk del, jfr dock avsnitt 1.4.

Artikel 50

efter tidpunktår den i artikel 49. 2 skall rådet, med1 Fem som avses.
erfarenheterna vid tillämpningenhänsyn till detta direktiv, syftetav

med direktivet de ekonomiska och förhållandena, påmonetärasamt
förslag kommissionen och vid behov revidera artikel 1övervägaav
d andra stycket, artikel 4.2, artiklarna 7.1, 12, 43 och 44.

skall inverka päPunkt 1 inte artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG.

Kommentar

frånArtikeln saknar intresse svensk lagstiftningssynpunkt.

Artikel 51

direktiv riktar till medlemsstaterna.Detta sig

Kommentar

föranleder någonArtikeln inte kommentar.
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17 EG:s elfte bolagsdirektiv

17.1 Filialer till bolag från andra medlemsstater

Artikel 1

Handlingar och uppgifter filial vilken har iöppnatssom avser en
medlemsstat bolag lyder under lagstiftningen ietten av som en annan

medlemsstat och omfattas direktiv 68/151/EEG, skall isom av
överensstämmelse med artikel det3 direktivet ojfentliggöras enligt
lagstiftningen i den medlemsstat där filialen belägen.är

Om de bestämmelser oflentlighet gäller för filialen avvikerom som
från dem gäller för bolaget, skall bestämmelserna för filialensom
tillämpas det fråga förfarandennär är berör denna.om som

Kommentar

elfteEG:s bolagsdirektiv uppställer krav offentliggörande vissaav
handlingar och uppgifter filial iöppnas med-som avser en som en
lemsstat, oberoende det filial till företagär lyderettav om en som
under lagstiftningen i medlemsstat. Syftet med direktivet ären att
främja den etableringsfrihet kommit till uttryck i Romfördragetsom

samordna skyddet för delägare och församt att tredje man.
Direktivet ställer i princip krav på offentlighet i filial tillsamma en

aktiebolag och andra bolag i vilka delägarna har begränsat ansvar som
för bolaget självt. Motivet för detta filialer i ekonomisktär ochatt
socialt hänseende i vissa avseenden kan jämställas med dotterföretag.
Kravet på offentlighet omfattar antal viktiga handlingar ochett
uppgifter ändringar i dessa handlingar.om

Artikel föreskriver1.1 handlingar och uppgifter vilka dessaatt är
framgår artikel 2 filial i medlemsstat till bolagav ettsom avser en en

lyder under lagstiftningen i medlemsstat ochsom en annan som
omfattas det första bolagsdirektivet skall offentliggöras. förstaDetav
bolagsdirektivet omfattar aktiebolag och andra bolag i vilka delägarna
har begränsat SOU 1992:83 199 ff.ett ansvar s.

Offentliggörandet skall ske enligt lagstiftningen i den där filialenstat
belägen och iär överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 3 i
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artikel,innebörden dennaAngåendebolagsdirektivet.förstadet seav
avsnitt 14.2.

ioffentlighetfall bestämmelsernaskall, i deartikel 1.2Enligt enom
bestämmel-förstnämndaför bolaget,gälleravviker från demfilial som

tillämpas.ser
utländska1992: 160filialer i lagenreglersvensk finnsI rätt omom
utländska1992:308förodningenifiliallagenfilialer samt omm.m.

§omfattar enligt 1Filiallagenfilialförordningen.filialer m.m.
ochutländska företagSverigebedrivs inäringsverksamhet avsom

har såledesmedborgare ochutländskasvenska ellerutomlands bosatta
enligt §filial 2direktivet. Medtillämpningsområdevidare än avsesett

företagutländsktnäringsverksamhetsådanstycketförsta ettsom
självständigmedavdelningskontori Sverigebedriver ettgenom

utländskaför vissadeterinras§ filiallagenförvaltning. I 3 attom
bankföretag inämligen för 1bestämmelser,finns särskildaföretag

värdepappersföretagför1987:617,bankrörelselagenoch §§4 5kap.
för företagvärdepappersrörelse,1991:981§ lagen7i 2 kap. somom

lagen 1992:16108-10 §§finansieringsverksamhet i 2 kap.driver om
i lagenförsäkringsgivareutländskaförkreditmarknadsbolag,

driva försäk-försäkringsföretagutländskaför1950:272 rätt attom
EES-1993:1302och lagenSverigeringsrörelse i om

auktoriseradeför börser,i Sverige,verksamhetförsäkringsgivares
§7 kap. 2clearingorganisationer i 2 kap. 7ochmarknadsplatser

clearingverksam-börs- och1992:543§ lagenrespektive kap. 38 om
1990: 1 14§§ lagen lfondföretag i 7 a-7utländskaförhet omsamt c

särskilt iregleratsfråga intemån vissdenvärdepappersfonder. I en
i filiallagen.bestämmelsernagällerrespektive speciallag

registreringsverket PRVochskall Patent-filiallagenEnligt 15 §
föreskrivs§enligt lagen. I 22registreringarförfilialregisterföra ett

i ochskall Post-dröjsmål kungörasi registretvad förs utanatt som
uppgifterhandlingar ochmån dedenTidningar. IInrikes som avses

således filiallagen kravenuppfyllerfilialregistret,in iartikel 2 försi
bolagsdirektivet.i det förstamed artikel 3artikel jfrd1.1i

lagstiftningen i dendetdirektivets krav ärFiliallagen uppfyller att
lagstift-dennaföljas,skallfilialen belägendär är oavsett omstat som

Artikel 1.2för bolaget.gällerregleravviker från dening som
lagstiftningsåtgärd.någondärför inteföranleder

Artikel 2

skall endastartikel 1enligtoffentliggöraSkyldigheten1 avseatt
. uppgifter:ochföljande handlingar

Filialens adress.a



bolagsdirektivelfte 441EGss1994:17SOU

verksamhet.Filialensb

artikel 3 ienligtlagtsakt harbolagetsvilketiregisterDetc upp
i registret.uppgift bolagetsmed/EEG68/1 51direktiv nummerom

filialenpåbolagetförrättslig formoch namnetd Namn samt om
på bolaget.frånavvikerdetta namnet

demifrågapersonuppgifterentledigandeochTillsättandee samt om
och itredjeföreträda bolagetbehöriga motår manattsom

rättegång

egenskapeller ibolagsorganföreskrivetlagegenskap ii avav-
med denöverensstämmelseisådantiledamöter ett organ

d direktiviartikel 2.1enligtbolagetförgällerojfentlighet som
68/151/EEG,

verksamhet,filialensförföreträdarefastabolagetsegenskapi av-
behörigheten.omfattningenuppgiftmed avom

personuppgifterlikvidatorer,utseendebolaget,Upplösningf avav
likvida-uppgiftbehörighetderasuppgiftdem, samt omomom

offentlighetmed denöverensstämmelseavslutande, itionens som
68/151/direktivoch k ijartikel 2.1enligtför bolagetgäller

EEG,

bolagetförfaranden ärliknandeackord ochkonkurs, som-
föremål för.

artikelenligtRäkenskapshandlingarg

filialen.Nedläggningh av

föreskrivafårharfilialenvilken öppnats ettimedlemsstatDen
artikel 1ojfentliggörande enligt av

ochpunkt 1ideförnamnteckningarna ea avsessompersoner

särskild handling,itagits inden haroch,stiftelseurkundenb enom
direktiviochbartikel 2.1enligtalltbolagsordningen, ca,

handlingar,dessaändringar i68/151/EEG, samt

bolagetpunkt 1iregister attfrån detintygc c omavsessomett
existerar,

egendombolagetssådanställts iharsäkerhetuppgiftd somsomom
betydelse förharoffentliggörandetmedlemsstaten,finns i om

giltighet.säkerhetens
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Kommentar

artikelAv 2.1 framgår vilka handlingar och uppgifter skallsom
offentliggöras. En jämförelse mellan de handlingar och uppgifter som
räknas i artikeln och bestämmelserna i 13 och 19 §§ filiallagenupp

4 § filialförordningen vid handen de svenska före-samt attger
skrifterna i huvudsak uppfyller direktivets krav. Artiklarna 2.1 ocha
2.1 d 4 § första stycket 3 och 1 filialförordningenmotsvaras medanav
artiklarna 2.1 b och 2.1 förordningens 4 § förstamotsvarasc av

2stycke respektive l0 och Artikel11. 2.1 förord-motsvarase av
ningens 4 § första stycke 4 och 7. Eftersom det enligt 15 § andra
stycket filiallagen krävs ändringar i de registrerade uppgifternaatt

anmäls till PRV kravet i artikelär även 2.1 uppgiftsnarast atte om
tillsättande och entledigande de i artikeln skallav personer som avses
offentliggöras uppfyllt jfr SOU 1992:83 204 Kravet i artikels.

behörigheten2.1 för det utländska bolagets fasta företrädare föratte
filialens verksamhet skall offentliggöras får uppfylltanses genom
kravet i §5 filialförordningen5 sådan fullmakt för filialensatt
verkställande direktör i 10 § filiallagen skall in till-som avses ges

med anmälan registrering filialen.sammans om av
påKrav offentliggörande sådana uppgifter framgårav som av

artiklarna 2.1 f och 2.1 h följer delvis 18 och 19 filiallagen.§§ Avav
dessa lagrum framgår nämligen verkställande direktörenatt snarast

anmälaskall till PRV det utländska företaget träder i likvidationom
försättseller i konkurs. Varken lagen eller förordningen uppställer

krav anmälan och offentliggörande uppgift utseendeav om av
likvidatorer, deras personuppgifter och behörighet eller likvida-om
tionens avslutande. Vad gäller sistnämnda uppgift torde denna, med

tillhänsyn de svenska reglerna förutsätter filialen skallatt att
avregistreras och upphöra med sin verksamhet redan i samband med

det utländska företaget träder i likvidation, i huvudsak saknaatt
förintresse svensk del. PRV kan emellertid medge anstånd med

avvecklingen. Det kan därför i och för sig förekomma filialatt en
fortsätter verksamheten under sådan tid likvidationen hinneratt
avslutas. Emellertid torde dessa fall så sällsynta någon särskildattvara
lagstiftningsåtgärd inte kan påkallad. De uppgifteranses som avser
likvidatorerna bör lämpligen lämnas i den anmälan avregistreringom

enligt 19 § filiallagen skall till PRV i händelse detsom attges av
utländska företaget i likvidation.träder

Vidare saknas i den svenska lagstiftningen krav uppgiftatt om
ackord och liknande förfaranden det utländska företaget ärsom
föremål för skall anmälas och offentliggöras. l den delen påkallar
således direktivet lagstiftningsåtgärd. Bestämmelsen bör lämpligenen
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placeras i § filiallagen.15
Artikel 2.1 13 första§ stycket 2 filiallagen, vidaremotsvarasg av se

nedan under artikel
Enligt artikel 2.2 får medlemsstaterna uppställa krav att ytter-

ligare uppgifter avseende filialen offentliggörs. Vissa de uppgifterav
framgår artiklarna 2.2 a-2.2 skall enligt 25 § och lsom av c

filialförordningen för registrering.anmälas På grund härav och då
artikeln inte tvingande föranleder den inte lagstiftningsåtgärd.någonär

Artikel 3

Skyldigheten offentliggöra enligt artikel 2.1 skall begränsas tillatt g
de bolagets räkenskapshandlingarsom i överensstämmelse med direktiv
78/660/EE 83/349/EEGG, och 84/253/EEG har revideratsupprättats,
och offentliggjorts enligt lagstiftningen i den medlemsstat bolagetsom
lyder under.

Kommentar

Enligt artikel 2.1 skall räkenskapshandlingar enligt artikel 3g
offentliggöras. artikel 3 framgår skyldigheten offentliggöraAv att att
räkenskapshandlingar skall begränsas till sådan årsredovisning i det
utländska företaget har reviderats och offentliggjortsupprättats,som
enligt lagstiftningen i den medlemsstat företaget lyder under ochsom
i överensstämmelse fjärde,med de sjunde och åttonde bolagsdirek-
tiven.

första filiallagenEnligt 13 § stycket 2 skall varje år redovisnings-
handlingar revisionsberättelseoch för det utländska företaget in tillges

förutsättning handlingarnaPRV under offentliggjorts i företagetsatt
hemland. årsredovisningar för företagAtt inom EG upprättade ochär
reviderade enligt EG:s bolagsdirektiv får självklart. Eftersom detanses
dessutom uttryckligen de skall offentliggjorda, vilketattanges vara
också, i det fall företaget hör hemma inom EG, får ha skett iantas
enlighet med bolagsdirektiven, uppfyller filiallagen i detta hänseende
kraven i artikel Se under artikel 9 nedan.även

På grund offentliggörandet enligt det elfte direktivet skall skeattav
i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel i det3 första
bolagsdirektivet måste uppgift redovisningshandlingar inkommitattom
till PRV kungöras. Eftersom redovisningshandlingarna enligt filial-
lagen endast in till PRV föras in i dess föreliggerregisterutan attges

inte sådani dag någon skyldighet. Filiallagen måste därför komplette-
med sådan bestämmelse, jfr kap. förslaget årsredovis-4 4 § tillras en

ningslag.
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Artikel 4

får föreskrivafilialen har demedlemsstat i vilkenDen öppnats att
skall ofentliggörasartikel 2.2 b och artikel 3ihandlingar avsessom

gemenskapen och översättningenojficiellt språk inompå attannatett
bestyrkas.skallhandlingarnaav

Kommentar

tvingande, delvis 12 §inteBestämmelsen, är motsvaras avsom
räkenskapshandlingar i dennañlialförordningen. De som avses

sådana enligt 5 § första stycket 3paragraf emellertid endastär som
utländskamed filialen registreras, dvs. deti sambandskall in attges

årsredovisnings-fall moderföretagetsoch i förekommandeföretagets
räkenskapsâren. Eftersom artikeln intetvåhandlingar för de senaste

lagstiftningsåtgärd.förslag tillföranleder den ingettvingandeär

Artikel 5

medlemsstat, detflera filialerhar ibolag ärOm öppnatett en
3 efterartikel b och artikelojfentliggörandet enligt 2.2tillräckligt att

flera filialregister.ibolagets val äger ettrum av

ojfentliggöra omfattafilialernas skyldighetskall de övrigasåfallI att
den i detta registervalda filialregistret ochuppgift det omomen

i registret.filialensintagna nummer

Kommentar

artikelnfinns filialregister föranlederSverige baradet iEftersom ett
vidare kommentar.inte någon

Artikel 6

de brev och orderblanketterskall föreskrivamedlemsstatEn att som en
/EEG angivnaartikel 4 direktiv 68/151använder, de i ifilial utöver

upplagd ochdär filialens aktskall det registeruppgifterna, ärange
i registret.filialens nummer

Kommentar

måsteorderblanketterfilialens brev ochartikeln föreskrivsI att
följerför det första sådanauppgifter.innehålla vissa Dessa är som av

uppgift det utländskabolagsdirektivet, dvs.det förstaartikel 4 i om
registreringsnummeroch företagetsföretaget registreratregister där är

företageträttsliga form och Omföretagets trättuppgift säte.samt om
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uppgifterlikvidation skall detta Utöver dessa krävs enligti även anges.
vilket register filialenuppgift lämnas iartikel 6 även äratt om

registrerad och filialens registreringsnummer.
bolagsdirektivet föreslåsi artikel 4 i det första enligtBestämmelsen

införd i § aktiebolagslagenAktiebolagskommittén bli 16 kap. 1
firmabehandlar aktiebolags SOU 1992:831975:1385/ ABL/ som

Redovisningskommittén motsvarande be-216.73 och attansers.
filialer lämpligen bör införas i 5 § filiallagen. Utöverstämmelse för

måste filialens registre-föreskrivs i nämnda artikelde krav ävensom
bestämmelsen uppgift skallDäremot saknarringsnummer attanges.

filialen finns registrerad hos betydelsedet filialregisterlämnas somom
Ävenfilialregister i Sverige.eftersom det bara finnsför svensk del, ett

uppgift det utländska företaget har i likvidationpåkravet trättattom
vidkommande eftersom filialen i sådant fallintresse för svensktsaknar

avregistreras vilket i sin hinderfiliallagen skallenligt 18 § utgörtur
filial. Påutländska företaget driva verksamhetför det att genom

föreslagits Aktiebolagskommittén börmotsvarande sätt som av
filialens fakturor.uppgiftskraven gällaäven

Filialer till från tredje land17.2 bolag ett

Artikel 7

uppgifter filial vilken har öppnatsviHandlingar och som avser en
lagstiftningenbolag inte lyder under imedlemsstat ett somaven

form jämförbarhar rättslignågon medlemsstat ärsom en sommen
omfattas direktiv 68/151/EEG, skallbolagsformer imed de avsom

direktiv offentliggörasöverensstämmelse med artikel 3 i sistnämnda
den medlemsstat där filialen belägen.enligt lagstiftningen i är

Artikel skall tillämpas.1.2

Kommentar

direktivets krav offentliggörande vissaBestämmelsen innebär att av
för filialer till företag från länder utanförhandlingar skall gällaäven

framgår vad anförts under artikel gällerSom 1EG. av som ovan
regler det utländska företaget harenligt svensk rätt oavsettsamma var

lagstiftningsåtgärd.föranleder därför inte någonsitt Artikelnsäte.

Artikel 8

offentliggöra enligt artikel 7 skall minstSkyldigheten att avse
handlingar uppgifter:följande och
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Filialens adress.a

verksamhet.b Filialens

bolaget lyder.lagstiftning under vilkenDenc stats

införtvilket bolaget och bolagetsd Det register i iär nummer
sistnämnda lagstiftning kräver sådan registrering.registret, om

har särskild handling,Stiftelseurkunden och, den tagits in ie om en
dessa handlingar.bolagsordningen, alla ändringar isamt

form, huvudsakliga verksamhetsort och föremåletBolagets rättsligaf
gång året,dess verksamhet minst det tecknadeför samt, en om

storlek, dessa uppgifter förekommer handlingarkapitalets inteom
isom avses e.

filialen,på bolaget och på detNamnetg namnet namnetom senare
på bolaget.avviker från namnet

personuppgifter frågaTillsättande, entledigande ih samt om

företräda bolaget tredje ochdem behöriga iär att mot mansom
rättegång,

föreskrivet bolagsorgan elleregenskap i lag i egenskapi avav-
sådantledamöter i ett organ,

fasta ställföreträdare för filialens verk-egenskap bolagetsi av-
samhet.

hos har företrädaOmfattningen behörigheten dem rått attsomav
med uppgift huruvida de kan företrädabolaget skall omanges

endast förening.bolaget varför sig eller i

likvidatorer, personuppgifterUpplösning bolaget, utseendei avav-
behörighet uppgift likvida-dem, uppgift deras samt omom om

tionens avslutande.

förfaranden föremål för.och liknande bolagetKonkurs ärsom-

enligt artikelRäkenskapshartdlingarj

Nedläggning filialerz.k av

Kommentar

uppgifter skall offentliggöras förartikel vilkadennaI somanges
utanför huvudsaktill företag från länder EG. Ifilialer överensstämmer

företag inom EG. Dock före-med de gäller filialer tilldessa krav som
tagits in iföretagets stiftelseurkund och, den harskrivs att om en
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särskild handling, bolagsordningen måste offentliggöras. För filialer
till företag inom EG denna bestämmelse,är framgår artikelsom av
2.2 frivillig för medlemsstaterna.

Enligt 5 § ñlialförordningen skall bolagsordningen alltid inges
tillsammans med registreringsanmälan och därmed offentliggöras.
Däremot uppställer inte lagen något krav på stiftelseurkunden måsteatt
bifogas. Eftersom detta uttryckligen krävs i direktivet såvitt avser
företag utanför EG måste förordningen således ändras denna punkt.
Enligt kommitténs mening bör kravet utformas så det gäller ävenatt
företag inom EG. Enligt 15 § andra stycket filiallagen skall filialens
verkställande direktör anmäla ändringar i de uppgiftersnarast som
anmälts för registrering, dvs. ändringar iäven stiftelseurkunden eller
bolagsordningen.

Artikel 9

Skyldigheten offentliggöra enligt artikel 8 j skall tillämpasatt på
de bolagets räkenskapshandlingar har revideratsupprättats, ochsom
offentliggjorts enligt lagstiftningen i den bolaget lyder under.stat som
Om dessa handlingar inte har iupprättats överensstämmelse med
direktiv 78/660/EE G och 83/349/EEG eller på likvärdigt kansätt,ett
medlemsstaterna kräva räkenskapshandlingar filialensatt som avser
verksamhet skall och oflenliggbras.upprättas

ochArtikel 4 5 skall tillämpas.

Kommentar

artikelI 9.1 föreskrivs i det fall det utländska företagets redovis-att
ningshandlingar inte har enligt bestämmelserna iupprättats de fjärde
och sjunde bolagsdirektiven eller på likvärdigt kan med-sätt,ett
lemsstaterna kräva räkenskapshandlingar för filialens verksamhetatt
skall och offentliggöras.upprättas

§ filiallagen1 11 föreskrivs filialen skall ha bokföring,att en egen
skild från detär utländska företagets bokföring i övrigt. Redovis-som

ningshandlingarna skall enligt 12 § inom viss tid efter räkenskapsårets
utgång överlämnas till revisorn för granskning. Enligt 14 § filiallagen
gäller för filialens bokföring och revision i tillämpliga delar detsamma

för svenskt företag motsvarande slag. Begreppet "bok-ettsom av
föring" förefaller omfatta skyldighet årsredovisningäven upprättaatt
enligt bestämmelserna i nuvarande kap.11 ABL se 1991/92:88prop.

28 f och 53 Enligt 13 § första stycket krävs1 slutligens. att
filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse offentliggörs

in till PRV.attgenom ges
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påkravförefaller detoch 9.1j8.12.1artiklarnaAv omsomg,
förredovisningshandlingaroffentliggörandeochupprättande enav

lydertill företagfilialerbeträffandeuppställasfårfilial endast som
Eftersom deEG.handutanför i förstailagstiftningenunder staten

förbunditavtaldettaEES-avtaletomfattasEFTA-stater genomavsom
artikelnsbolagsdirektiven tordesjundeochfjärdegenomföra desig att

tillfilialerendast föruppställasfårkravsådanainnebörd attvara
därförmeningkommitténsEnligt ärEES-området.utanförföretag

redovisnings-offentliggörandepåstycket lförstai 13 §kraven av
striddelvis iårsredovisningupprättande§och i 14handlingar av

bolagsdirektivensjundeoch ärfjärdedeEftersomdirektivet.med
handelsbolag kanvissaaktiebolag äveninte baratillämpliga utan

inteifrågasättas ävenför sigi ochmeningkommitténsenligtdet om
skyldighetenfrånundantasborde kunna attbolagsådanatillfilialer
synpunkterUtifrån deårsredovisning.offentliggöraoch somupprätta

utsträckaemellertid skälsaknasanlägga attharkommittén att
följerdirektsådanaföretagtill andra änundantagsbestämmelserna som

bolagsdirektivet.elftei detbestämmelsernaav
lagstiftningsåtgärd.tillförslagnågotföranleder inteArtikel 9.2

10Artikel

orderblanketterochde brevskall föreskrivamedlemsstat att som enEn
upplagdaktfilialensdär ärregisterdet samtskallanvänderfilial ange

bolagetdenilagstiftningenOmregistret. statnummerfilialens som
dettaskallregister, ävenförs in ibolagetunder kräver ettlyder att

registretibolagetsochregister anges.nummer

Kommentar

skall lämnasuppgiftervilkakraveninnebärBestämmelsen somatt
hörföretagetdesammaorderblanketter äroch oavsetti brev om

6artikelvidareSeeller inte.EGinomhemma ovan.

i bolagetsfilialerUppgifter17.3 om

förvaltningsberättelse

Artikel 11

bolagsdirektivet.det fjärdeändringinnehållerArtikeln av
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Övergångs-17.4 och slutbestämmelser

Artikel 12

Medlemsstaterna skall föreskriva lämpliga påföljder för underlåtenhet
iaktta bestämmelserna ojfentlighet i artiklarna 1-3 och 7-9att om samt

bestämmelserna uppgiftsskyldighet i brev och orderblanketter iom
artikel 6 och 10.

Kommentar

Bestämmelsen innebär medlemsstaterna på lämpligt måsteatt sätt
sanktionerna efterföljden offentlighetsreglerna och uppgiftskravenav
i artiklarna l-3 och 6-10.

Enligt 30 § filiallagen får föreläggaPRV filialens verkställande
direktör fullgöra skyldigheten anmälan filialengöra ochatt att om
ändringar i registrerade uppgifter enligt § eller15 förhållandenom

föranledaskall avregistrering filialen enligt 19 § första stycketsom av
eller sända in redovisningshandlingarna inom föreskriven tid.att I
dessa delar föranleder därför inte direktivet någon lagstiftningsåtgärd.
Vad sådanagäller uppgifter enligt 4 § filialförordningen skallsom

i registreringsanmälan sådana handlingar enligt 5 §samtanges som
filialförordningen skall in tillsammans med nämnda anmälanges
uppfyller således ñliallagen direktivets krav i artikel 12.

I samband med det i lagen införs krav på brev, order-att att
blanketter fakturoroch måste innehålla vissa uppgifter måste enligt
direktivet efterföljden dessa bestämmelser sanktioneras på lämpligtav

Enligt kommitténs meningsätt. bör detta ske vitesföre-även genom
läggande.

Artikel 13

medlemsstatVarje skall bestämma vilka skall förpersoner som svara
de i detta direktiv föreskrivna formkraven beträffande oflentlighetatt

iakttas.

Kommentar

Bestämmelsen innebär krav på någon ansvarig förär reglernaatt att
offentliggörande efterlevs.om

Av lO, 13 och §§ filiallagen15 följer den verkställande direk-att
ansvarig för filialens verksamhet och desstören är uppgiftslämnande.

Lagen uppfyller därmed direktivets krav och artikeln föranleder därför
inte någon lagstiftningsåtgärd.
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Artikel 14

på filialerskall tillämpasArtikel 3 och 9 inte öppnassom av
omfattas direktivkreditinstitut och finansiella institutsådana som av

89/117/EEG.

samordning behöver medlemsstaterna inteavvaktan påI senareen
försäkringsbolag.och 9 på filialertillämpa artikel 3 öppnas avsom

Kommentar

redovisningshandlingarkraven vilkainnebärBestämmelserna att
banker och andrainte får tillämpasoffentliggörasskallsom

försäkringsbolag ochinte behöver tillämpasfinansiella företag och
uttryckligeni artiklarna 3 och 9föranledda detattvara avsynes

Eftersom detbolagsdirektiven.fjärde och sjundehänvisas till de
redovisningsdirektiv för banker m.fl. ochsärskildaföreliggernumera

gällde redan vid tillkomstenför bankerna dettaförsäkringsbolagför -
anledningen till be-bolagsdirektivet, vilket kanelftedet attvaraav

självklart intesådana företag kan dettvingande förstämmelsen gjorts -
redovisningshandlingar från sådana företaguppställas dekrav att

tillämpning de fjärdemedoffentliggöras harskall upprättats avsom
bolagsdirektiven.sjundeoch

offentliggörande redovisnings-filiallagens kravEftersom av
redovisningshandlingarbegränsade tillhandlingar inte är som

föranleder intesjunde bolagsdirektivenfjärde ochenligt deupprättats
lagstiftningsâtgärd.artikel 14 någon

Artikel 15

bolags-fjärde och sjundeinnehåller ändringar deArtikeln av
direktiven.

Artikel 16

de lagar ochden januari 1992Medlemsstaterna skall 1senast anta
följa direktiv. skallför detta Deförfattningar behövsandra attsom

Jetta.kommissionenunderrättagenast onz

punkt 1 avseddaskall föreskriva de iMedlemsstaterna att
1993 och,fr.o.n1. den I januariskall tillämpas närbestämmelserna

gången tillämpas på årsbokslutförstagäller räkenskapshandlingar,det
under år1993 ellerbörjar den 1 januariräkenskapsårför det som

1993.

överlämna till detill kommissionenMedlemsstaterna skall texterna



EG..s elfte bolagsdirektivSOU 1994:17 451

bestämmelser i nationell lagstiftning de detinom områdeantarsom
omfattas detta direktiv.som av

Kommentar

bestämmelsen inom vilken tidI direktivet skall genomförtanges vara
i nationell lagstiftning saknaroch intresse för jfrsvensk del, dock
avsnitt 1.4.

Artikel 17

kontaktkommitté har tillsattsDen enligt artikel direktiv52 isom
78/660/EEG skall även

med förbehåll för vad gäller enligt bestämmelserna i artikela som
169 och 70 Romfördraget underlätta1 i enhetlig tillämpningen av
detta direktiv regelbundet samråd, särskilt praktiskagenom om
problem i samband med tillämpningen,

b vid behov kommissionen råd tillägg eller ändringartill ige om
detta direktiv.

Kommentar

Bestämmelsen saknar intresse från svensk lagstiftningssynpunkt, jfr
dock avsnitt 6.2.3.

Artikel 18

direktiv riktar sig till medlemsstaterna.Detta

Kommentar

Artikeln föranleder inte någon kommentar.
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Särskilt yttrande

Gustaf Sandströmsakkunnigeav

skattoch latentObeskattade reserver

Inledning1

i redo-obeskattadehanteringenföljande diskuterasI det reserverav
bedömningarkomplicerat.framgår DeSomvisningen. är ämnet som

tentativa.gradi höggörs är
obeskattade Inågra olikabeskrivsavsnitt 2l typer reserver.av

innebärandefrikopplingomedelbarpåtankarna3 refererasavsnitt en
resultat-avsättning sker iberoendeinteavdragsrätten görs attatt av

varianter Ilångtgåendeeller mindreTreräkningen. tas upp.mer
synpunkter.sammanfattandenågralänmasavsnitt 4

obeskattadeOlika2 typer reserverav

Överavskrivningar på inventarier2.1

räkenskapsåretanskaffat underinventarium,företaget harAnta ettatt
Värdeminskningsavdrag20.Avskrivning enligt plan100. ärför

avskrivningräkenskapsenligreglernatillämpningmedyrkas omav
i resul-redovisas30-20 10Skillnadsbeloppet30.maximalamed

balansräkningenoch ibokslutsdispositiontaträkningen somsom
beskatt-vidVad krävsöveravskrivning.obeskattad somreserv

räkenskaperna"avskrivningen iavdraget"attningen är motsvarar
kommunalskatte-anvisningarna till 23 §stycket b13 förstapunkt av

tordevid taxeringenPrövningen1928:370/, KL.lagen / snarast
med detrestvärdetskattemässiga överensstämmerpå detinriktas att

inteFöreliggerbalansräkningen.enligt över-nett0bokförda värdet
räkenskapsenligtillämpaföretaget förloraensstämmelse kan rätten att

förmånligamindretill denhänvisasoch i ställetavskrivning rest-
värdemetoden.



Särskilt454 yttrande SOU 1994:17

2.2 Ersättningsfonder

Ersättningsfonden fond investeringsfondstyp.är Tanken ären attav
skatteeffekten ersättning force majeure-karaktär för-t.ex.av en av
säkringsersättning skall kunna neutraliseras avdragsgill fond-av en
avsättning. Fonden får föranvändas ersättningsinvesteringar inom en
viss tid. olikaFyra ersättningsfonder finns. Vad gäller ersättnings-
fond för mark finns inget krav på avsättning i räkenskaperna har att

med mark inte föremål för avskrivning. frågagöra är Iatt t.ex.om
ersättningsfond för inventarier finns sådant krav och där skerett
beskattning i form avskrivningsunderlaget för ersättnings-attav
investeringen reduceras med det belopp i anspråk fonden.tassom av

2.3 Valutakursreserv

Begreppet infördes Bokföringsnämndens rekommendationgenom om
värdering fordringar och skulder i utländsk valuta R 7. Enligtav
rekommendationen punkt 26 skall valutakursreserven redovisas som

obeskattad i balansräkningen. Med det redovisningssätteten reserv
uppnår den avsedda effekten utdelning orealiserade kurs-attman av
vinster på långa förhindras jfr uppskrivningsförbudet. Iposter
rekommendationen betonas valutakursreserven betraktaäratt att som

företagsekonomiskt erforderlig och därmed avdragsgill;en reserv
karaktär andra obeskattadeär än reserver. Seder-reserven av annan

har skattelagstiftaren lagt schablonintäkt på reservbeloppetmera en
punkt 4 anvisningarna till 24 § KL.av

2.4 Periodiseringsfonder

För aktiebolag m.fl. förutsätter avdrag avsättning i räken-görsatt
Återföringskaperna. princip fårI 25 % årets inkomst sättasav av.

till beskattning sker efter fem år. frågaI handelsbolagsenast görsom
avsättning hos delägarna.

2.5 Skatteutjämningsreserver

Avdrag har förutsatt avsättning i räkenskaperna. Motsvarande kopp-
ling vid den återföring skall ske vid 1995-2000 års taxeringarsom
hälften reservbeloppet beskattas medan den andra hälften inteav
beskattas.

2.6 Uppskovsbelopp

Vid 1990 ârs skattereform krymptes reserveringsmöjligheterna. För
bl.a. undvika besvärande likviditetseffekter fick företagenatt möjlig-
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överskjutandefördela avskattningen deflera århet överatt av reser-
skattelagstiftningen ställdes inga kravuppskovsbeloppet. Iverna

Bokföringsnämndeni räkenskaperna.motsvarande avsättning över-
förredovisningssätt stannade uppskovs-alternativavägde attmen

redovisas obeskattad BFN U 91:1.skullebeloppet reservsom
undantagsfallavklarad vid 1995 eller iAvskattningen skall vara --

taxering.1996 års

frikopplingVarianter3

ändring skattereglernaFrikoppling3.1 utan av

bokslutsdispositioner/obeskattadehärTanken är att tasreserverom-
det skattemässiga kopp-resultaträkningen/balansräkningenfrånbort -

räkenskapsmaterialet.tillgodoses i det underliggandekanlingskravet
Någon bestäm-överavskrivningar inventarier.först närmareTa

jfr finns inte."avskrivningen i räkenskaperna" 2.1uttrycketning av
framkommer i resgl;ligger den avskrivningtill handsNärmast som

"bokförda värde"motsvarande skulle uttrycketPåtaträkningen. sätt
balansräkningen.nettovärdet enligtsyfta på

"räkenskaperna"råder beträffande begreppetoklarhetMed den som
räcka medhävda det skulle kunnamåhändakan attattman

i huvudboken.framkommer i kontosaldona Manöveravskrivningen
i huvudboken "er-tillåta överavskrivning 10skulle alltså att omen

ackumulerade överavskriv-i skattekostnad ochmed 2,8sattes" att
avseende latentmed 2,8 i skuld10 i huvudbokenningar ersattesom

%.bolagsskattesats 28i kapitalskatt och 7,2 eget
Översättningar svåra förenasig vanskliga ochdetta slag attterav

första meningen BFL "Förförsta stycketlagkravet i §med ll att
bokföringen medskall den löpande avslutasräkenskapsårvarje ett

skisseradefrikoppling denVill åstadkommaårsbokslut". ärenman
illustreras inte svårig-framkomlig här"minivarianten" knappast

balansräkningen tillgodose kopp-resultat- ochutanförheterna att
ersättningsfonder Förekomstenvad gäller m.m..lingskravet av

tillför i sammanhanget ingeträkenskapsutdrag SRUstandardiserade
inte just utdragbeteckningen ändessa ärnytt uranger mersom --

räkenskaperna.

hänförs till bundet kapitalEget kapital-delen3.2 eget

skattemässigakapital-delen deinnebärVarianten att eget reserve-av
kostnadsförd del obeskattadeså vill "ejringarna eller avmanom

hänföras till bundetfrån utdelningundantasreserver" egetattgenom
skattemässig reservering förutsätterför vissAvdragsrättkapital. en
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företaget kan visa det bundna kapitalet ökats på föreskrivet sättatt att
lösningen förutsätter den latenta skatten beräknas helt schablon-att
mässigt; ordning ställer krav på vid taxeringen göratten som man
grannlaga uttolkningar rekommendationer området ärav m.m.
knappast möjlig. Bindningen avsedd bl.a. tillgodose de önske-är att
mål kan finnas inte förändra aktiebolagens utdelningsmöjlig-attsom

skattebetalningar.heter och
Förslaget till aktiebolag inte tillär exempelvisanpassat men en-

skilda näringsidkare intesom har något bundet kapital. Redan nu
kan det inte lämpligt på detta centrala område hasägas är olikaatt att
uppsättningar regler redovisningsmässiga och skattemässiga förav
olika företagsformer.

I det här sammanhanget skapar handelsbolagen särskilda problem.
handelsbolag bokföringsskyldigtEtt inte skattesubjekt.är Vidmen

taxeringen delägarna beräknas först handelsbolagets inkomst. Denav
för handelsbolaget beräknade beskattningsbara inkomsten påverkas

handelsbolaget intetrots skattesubjekt överavskrivningar,äratt av
avsättningar till ersättningsfonder Handelsbolagets inkomst för-etc.
delas sedan på delägarna. Med den nuvarande kopplingen påverkas
också bokföringsmässigadet resultatet i handelsbolaget före-av
komsten obeskattadeav reserver.

Vissa handelsbolag omfattas den föreslagna årsredovisnings-av nya
lagen medan andra inte det sådana handelsbolag därgör samtliga
obegränsat ansvariga delägare aktiebolag omfattasär däremotmen
inte "vanliga" handelsbolag där fysiska finnspersoner med i
delägarkretsen. Förändringar i delägarkretsen bolaget kangör att
vandra från den till den andra kategorin. Ett underbyggtena mer
ställningstagande till de tekniska problemen med latent skatt-redovis-
ning kan därför först vad skallgöras gälla förnär vetman som

omfattashandelsbolag inte den årsredovisningslagen.som av nya
utgångspunktenEtt enkelt exempel för exemplet kopplings-är att

kravet skall behållas för handelsbolag inte omfattas densom av nya
årsredovisningslagen; det bör också det kan finnas alterna-sägas att
tiva och bättre redovisa transaktionerna.sätt Ett handelsbolagatt
HB har två aktiebolag AB delägare. HB:s enda tillgång är ettsom
inventarium anskaffats den 31 december för 100. Skattemässigasom
restvärdet noll för illustrationens skull skattemässigär direkt-antas
avskrivning ha medgetts medan det bokföringsmässiga alltjämt är
100 ingen avskrivning enligt plan. Med dagens regler HB:sär egna
kapital O inventarium 100, obeskattad 100. Enligt den härreserv
diskuterade varianten blir HB:s kapital 100 medan ochegna var av
de delägande aktiebolagen redovisar 14 i latent skattekostnad i resul-
taträkningen 14 i latent skatteskuld och 36 i bundet kapitalsamt eget
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i balansräkningen. I överlåter AB2 sin andel tillnästa fysisksteg en
X. dåHB inte längre årsredovisningslagsföretagär ochettperson

skall enligt förutsättningarna redovisa traditionellt Hos AB1sätt.
liksom hos AB2 blir det bundna kapitalet fritt samtidigtegna som
den latenta skatteskulden försvinner följden bli intäktsynes en om

för och14 aktiebolagen och obeskattad till-vart ett attav en reserv
skapas hos vilketHB kostnad 100 i princip tillgenererar en om som

belopp 50 torde belasta resultatet hos AB1 i form ned-ett om av en
justering värdet handelsbolagsandelen.av av

Redan detta enkla exempel aktualiserar rad frågor. Skall fördeten
handelsbolaget beräknade avdraget den skattemässiga direktavskriv-
ningen beroende samtliga aktiebolag igöras delägarkretsenattav

flerde kan tvål vederbörligt ökat sitt bundnaän sättvara
Ärkapital. möjligt/lämpligtdet "föra ned" individuella iatt poster

handelsbolaget skattemässiga överavskrivningar på inventarier,
avsättningar till ersättningsfonder, återföring och uppskovs-av surv
belopp till delägarnivåetc. grundläggande för handelsbolagsbeskatt-
ningen det endast slutresultatet inkomsten fördelasär äratt som- -
på delägarna. Går det alltid efter ägarskifte där fysiskaett personer
kommit imed delägarkretsen få fram storleken och deatt arten av
obeskattade skall tillskapas i handelsbolaget vad gällerreserver som

det förekommer utländska delägare. Vad skall gällat.ex.om om
hänsyn till förekomsten latenta skatteskulder vid fastställandetas av

överlåtelsepris för andelen inventarietär 100 måste sannoliktvärtav
den latenta skatten/bindningskravet för taxeringsmässigtatt vara-
"operativt" just 28 förvärvatsandelen föräven 90; jfrtavse om ex-
de sofistikerade bedömningar förutsätts enligt RR 01:91görassom
punkterna och22 23 Kan redovisningen ske på sådant intesätt att
handelsbolagets resultat påverkas allteftersom delägarkretsen för-
ändras om AB1 i handelsbolaget med blandad delägarkrets blir
komplementär vandrar återigenHB till kategorin årsredovis-över av
ningsföretag

På det här stadiet går det inte överblicka vilka och medatt nya
nödvändighet komplicerade Skatteregler skulle behövas. Densom

fårsaken längre fram bakgrund bl.a. denprövas närmaremot av
Ävenutformningen latent skatt-redovisningen. de associations-av

rättsliga aspekterna eventuell bunden bör belysas.av en ny reserv
tänkta bundnaDen definitionsmässigt "eget kapital"utgörreserven

till skillnad obeskattade reserver. Normalt skulle därförmot t.ex.
bolagsstämman fatta beslut rörande bildande och upplösning av reser-

Det emellertid ingen bra ordning eftersomär också resultat-ven. en
latent skatt inblandad. En eventuell redovisning latentärpost av

skatt kräver sannolikt associationsrättslig reglering sanktione-en som
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kapital.fritt och bundet Avomflyttning mellanautomatisk enrar en
inte fårskallbundnaframgå denreglering börsådan att reserven --

minskar.skattenden latentatakt medupplösas i att
aktiebolagdenocksåkanSituationen attatt ett avsersomvara

Villkapital.saknar frittinventariumanskaffa attegetettt.ex. man
förhållande tillineutraltskallredovisningssättetdet nu-varanya

kapital tillskapasbundettillåtamåstereglervarande egetatt ettman
med-redovisas har direktavdragansamlad förlustsamtidigt som en

aktiebolagetskett skulleavskrivningnågonmed 100 attutangetts
förlustansamladkapital 72såväl bundetredovisa egetett som enom

100.om

kapitalbundetskatt-redovisning eget3.3 Latent utan

förhållandeiblirreserveringbundenkravet systemetSlopas en
enklare. Ettväsentligtavsnitt 3.2ibehandlatsdettill system som

allsidig utred-föregåsemellertidbörriktningeni denförslag av en
ochkoncernredovisningenmellanförhållandetbelyserbl.a.ning som

tekniskt hän-iochjuridiskahos deredovisningen sompersonerna
sammanhangetcentral fråga i det ärdetaljnivå. Enseende går ner

publi-ickeaktiebolagalla ävenskall gällaskattlatentregler omom
lagenoch densurvlagenenligtföretagsformerallaochka omnya

hosnäringsverksamhetinkomsthänförs skatträntefördelning av
så inteochprivatekonomin ärtillnäringsidkareenskild omen -

skall klarasövergångarolikahurfallet typer av.av-

synpunkterSammanfattande4

visst måttskaparobeskattademed ettDagens avsystem reserver
redovis-också ibeskattningenvidinte barareda,ordning och utan
återigenföretagsbeskattningenminstintegäller närDettaningen. nu

avvecklashållerobeskattadegamlaoch atthar stöpts reserverom
underlagnärvarande saknasFörtillskapande.under ettoch ärnya
kopplingslopadeffekterandraochtekniskavisar enavsom

ihanteratskopplingsfrågan harockså hurdetaljkunskap saknas om
någottillinte tvingarEG-direktivenFörutsattEG-länderna. att oss

frikopplaskederedan i dettainteskäldärför godafinns attannat
in-får givetsiktväljaslösning börVilken attsystemen. som -

tillgodosesm.fl.utländska bedömareformationsönskemålen gentemot
utredningsarbetet. Ii fortsattadetkoncernredovisningen prövasi -

kandeocksånaturligtvisfår vägasarbetet argumentdet som
deredovisningen hoskoncernredovisningen ochföranföras att

principer.enligtskall skejuridiska sammapersoner
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Kommittédirektiv gg

Dir. 1991:71

Översyn redovisningslagstiftningenav

Dir. 1991:71

regeringssammanträde 1991-08-22Beslut vid

Åsbrink.samråd statsrådetmedefteranförStatsrådet Göransson

Mitt förslag

redovisningslag-allmänför göra översynEn kommitté tillkallas att en av
vilka lag-kommittén bör övervägaförhuvuduppgiftstiftningen. attEn vara

lagstiftningenpåkallade föråtgärder ärändringar andraoch att anpassasom
såväl i Sve-redovisningsområdetpåtill den snabba utveckling ägt rumsom
uppgiftkommitténsdäremot intebör attDetrige internationellt. varasom

förhand-med desambanddirektharföreslå sådana lagändringar ettsom
pågår.närvarandeförlingar EES-avtalett somom

frågor.följandebl.a.Kommittén bör vidare ta upp

dettillgodose FinnsredovisningslagstiftningenVilka syften skall exem-
redovisning och beskatt-sambandet mellanpelvis anledning omprövaatt

ning

Är delsredovisningslagstiftningen iuppdelningennuvarandeden en ge-av
ändamålsenligassociationsrättsliga lagarolikadelsbokföringslag,nerell

övervägasstrukturformelleller bör en annan

ramverklagstiftningen ha karaktärutsträckning bör ettl vilken somav
slagnormgivningfylls annatut avav

skernormgivningkompletterandesådanförbör gällaVilka principer som
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på redovisningsområdetolika expertorganrekommendationer avgenom

från bindande reglerawikelsevidfinnasbörsanktionsmöjligheterVilka
redovisningsområdetpåandraoch normer

Bakgrund

författningen redovisnings-centrala125 den1976: ärBokföringslagen
och därförredovisningslag ettupptargenerellfungerarområdet. Den som

jordbruksrörelse vissaiförundantagmedregelsystemgrundläggande som,
således bl.a.bokföringslagen är§Enligt 1företag.allaförfall. är gemensamt

bokföringsskyl-föreningarekonomiskaochhandelsbolagaktiebolag,alla
§§bokföring 4-10löpandefullgörasskallBokföringsplikten genomdiga.

Årsbok-1 §§.årsbokslut l-21medavslutasräkenskapsår ettvarjeförsom
Resultaträkningenbalansräkning.ochresultaträkningbeståskallslutet av

underkostnader i rörelsenochintäktersamtligaredovisasammandragskall i
förhållanden till-rörelsenstillhänsynmedlämnaräkenskapsåret samt en

uppkommit.resultat harräkenskapsåretshurförredovisningfredsställande
tillgångarsamtligarörelsensredovisasammandragskall iBalansräkningen

räkenskapsårets utgång, den s.k.vidrörelsenikapitalskulderoch egetsamt
läm-skall dessutombalansräkningenochresultaträkningenbalansdagen. I

omständigheterangivnavissa närmare avupplysningarochuppgifter omnas
ställning.ochresultatrörelsensbedömabetydelse för att

officiellabokföringsskyldigsbokföringslageniårsbokslutMed enavses
skyldighetföretagensfråga attIredovisning. avgeoffentligainte ommen

aktiebolagslagenibestämmelserårsredovisning finnsredovisningoffentlig
och lagenföreningarekonomiskalagen 1987:6671385.1975: om

företag.vissaiårsredovisning1980:1103 m.m.om
års-består aktiebolagsaktiebolagslagen ettkap.i llbestämmelserEnligt

förvaltningsberättelse.ochbalansräkningresultaträkning,redovisning av
harförlust-vinst ellerrörelseresultatet-belysa hurskallResultaträkningen

räkenskaps-ställning vidbolagetsskallBalansräkningenuppkommit. ange
för-vissauppgifterskall lämnasförvaltningsberättelsenutgång. I omårets

Sådana bolagbalansräkningen.ellerresultat-framgårsomintehållanden av
förvaltningsberättelsentillskallrevisorauktoriseradhaskyldigaär attsom

kapital-finansiering ochbolagetsfinansieringsanalys.s.k.foga angersomen
delårs-ocksåskallSådana bolagräkenskapsåret.under avgeinvesteringar

koncernredo-skalli koncernmoderbolagföreskrivsVidare avgeattrapport.
koncernbalansräkning.ochkoncernresultaträkningbeståendevisning av

fullständigainnehåller inteårsredovisningreglerAktiebolagslagens om
ställetfylls iDeredovisning. utoffentligaaktiebolags avbestämmelser om

förgäller ävenbokföringslagenibestämmelsernadetaljerade somde mera
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beträf-det sigförhållermotsvarande sättPåredovisningen.offentligaden
aktiebo-i 11 kap.årsredovisningReglernaföretagsformer.övrigafande om

ekonomiska för-i lagenbestämmelsernamotsvarandede omochlagslagen
därför sägaskanföretagi vissaårsredovisningi lagenocheningar m.m.om

årsbok-bestämmelserbokföringslagenstill omkomplementfungera som
slut.

detaljbestämmelseråtskilligaÄven innehåller ombokföringslagenom
betydandeiden ut-harårsbokslutetochbokföringenlöpandedenbåde

så-hänvisar lagenavseendenväsentligaramlag. Ikaraktärsträckning av
bokförings-§föreskrivs i 2Bl.a. attredovisningssed.godtill begreppetlunda

redovis-godmedöverensstämmerpåfullgörasskall sättskyldigheten som
förar-enligt lagensredovisningssed skallgodfastställandeVidningssed. av

kvalitativtpraxis hosförekommandetill faktiskt enhänsynbeten tasstor en
148.1975:104,prop.bokföringsskyldigakrets s.representativ

vadfrågabesked iauktoritativatillgodose behovet ombl.a.syftel att av
förar-Iår 1976.bokföringsnämndeninrättadesredovisningssedgodärsom

uttalan-desammanhangetdet attiframhölls148104,1975:prop.betena s.
redo-expertisenverksammateoretisktochpraktisktdengörsden avsom

godbegreppetinnebördenförbetydelsegivetvis harvisningsområdet avstor
Sverigesdennämndesexpertisdennaexempelredovisningssed. Som av

För-ochBörskommittéNäringslivetsadministreradeIndustriförbund
emellertidansågsFAR. DetFARRevisorer ange-Auktoriseradeeningen

bokföringsnämndenallmännaföreträdare för detockså genomläget att
redovisnings-godvad ärpåverka bedömningentillfällefå somskulle att av

frågorhurinflytandefå omkommaförutsattes stortNämnden ettattsed.
uppgift förEnsituationer.olikaredovisningssed skall bedömas i annangod

utvecklingenständigadenbakgrund re-nämnden att mot avvaraangavs
vadutformahärtillhänsynmedpraxis och somdovisningsområdet anpassa

redovisningssed.godär
harinstruktionsinenligtmyndighet,statligBokföringsnämnden är somen

bok-redovisningssed i företagensgodfrämja utvecklingenuppgifttill att av
sittråd inomallmännautarbetaredovisningoffentliga attsamtochföring

utsträckning Nä-i vissochFARredan harSom ävenansvarsområde. nämnts
redovisningsområ-pårekommendationerutfärdatBörskommittéringslivets

det.
och Sve-FARbokföringsnämndenÅr samtbildade1989 staten genom --

uppgifttillskall ha ut-attIndustriförbund ett gemensamt somorganriges
publikask.vissa större,förgällabörredovisningsnorrnerdeveckla som

sinistyrelsestiftelse,därvidbildadeinitiativtagarna varsDe enföretag. tre
redo-medochredovisningsrådet. l attsärskilt expertorgan,etthar utsetttur

NäringslivetsFARsåvälharpåbörjat verksamhetsin somharvisningsrådet
redovisningsområ-rekommendationerutfärdaupphörtBörskommitté att
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det. Också bokföringsnämnden avsågs kunna i princip upphöra med att ut-
färda rekommendationer avseende frågor direkt sikte de publikatarsom
företagen. Någon inskränkning bokföringsnämndensi auktoritet som norm-
bildare redovisningsområdet har däremot inte varit avsedd se prop.
l988/89:150. bil. LU36.

En allmän översyn redovisningslagstiftningenav

Den gällande bokföringslagen kom till lagstiftning år 1976 ochnu genom
har årenunder därefter inte genomgått några omfattande ändringar.mera
Samtidigt har snabb och dynamisk utveckling påägt redovisningsom-en rum
rådet. Denna utveckling har drivits fram såväl företagen själva revi-av som
sorskåren de ålagtsoch åtagiteller sig normbildande roll. Enorgan som en
omfattande allmän debatt redovisningsfrågor har förekommit. Det kanom
också konstateras företagens årsredovisningaratt i dag annorlunda utser

fåroch del större uppmärksamhet vadän årfallet för 15 sedan.av en som var
Utvecklingen har inneburit begreppet god redovisningssed bokförings-att i
lagen i flera avseenden har förändrats sedan bokföringslagen kom till. Det

ocksåär mycket talar för praxis i vissa fall inteatt helt överensstämmersom
med bokföringslagens regler.

Den svenska normgivningen redovisningsområdet inte fristå-kan ses
ende från omvärlden beroende denär internationellautan utvecklingen.av
Om den svenska redovisningslagstiftningen avviker frånalltför mycket vad

gäller i andra jämförbara fårländer, det både påsom genomslag de svenska
företagens konkurrenskraft och på utländska företags vilja investera iatt
vårt land. Mot bakgrund härav har riksdagen i särskilt avseende, nämli-ett

beträffande bokföringslagens bestämmelser avskrivning goodwill,gen om av
förklarat utgåsig från redovisningsrådet såatt befinns motiverat tarom er-
forderliga initiativ för få ändring bokföringslagenatt stånd bet.tillen av
1989/90:LU18. Frågan har med bestämmelsernagöraatt koncernredo-om
visning, område där de svenska redovisningsreglernaett knapphändigaär
och behovet internationell samordning är särskiltav en stort.

Flera bl.a. den världsomfattande International Accounting Stan-organ,
dards Committee ISAC, verkar för internationell påsamordning redovis-
ningsområdet. Inom EG har på bolagsråttens område omfat-utarbetats ett
tande regelverk med viktiga inslag redovisningsnormgivning. fjärdeEttav
bolagsrättsdirektiv med regler årsredovisning år sjunde1978. Ettom antogs
bolagsrättsdirektiv med regler koncemredovisning år 1983. Deom antogs
förhandlingar pågår EES-avtalett ochsom i deltar försnu vilka Sverigeom
med utgångspunkt i bl.a. dessa direktiv. Det skulle nödvändigtblisannolikt

direkt följdatt sådantsom avtalen ett göra vissaav i den svenskaändringar
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kommitté,särskildlagändringar harredovisningslagstiftningen. Dessa en
till.fått utarbeta förslaguppgift1990:08. iaktiebolagskommittén Ju att

tordeavseendearbete, i detta närmastOavsett aktiebolagskommitténs som
behovområdet, finns detEG-rätten påtill ettinnebära minimianpassningen

frågan vad denbrettoch övermodernisera reglerna ettatt taatt omgreppav
vår redovisnings-föranleda frågaibörökade internationaliseringen egenom

redovis-rörandebedrivs arbeteoch FNOECDlagstiftning. Också inom ett
fö-internationellafast vissa riktlinjer förlagtningsnormcr. bl.a.OECD har
våranpassningmin bedömningEnligt ärinformationsgivning. avretags en
EGutanförutvecklingen såväl inominternationellalagstiftning till den som

på sikt ofrånkomlig.
uppmärksam-harredovisningslagstiftningenBehovet översyn avav en

Dnr 90-skrivelse till justitiedepartementetibokföringsnämndenmats enav
medtillsättsutredningbokföringsnämndenföreslår2074. I skrivelsen att en

redovisningslagstiftningen. En-uppgift allmän översyngenomföraatt aven
syftenvilkabl.a. ställning tillutredningligt nämnden sådanbör ta somen

förändringar ibehovetskall tillgodose ochföretagens främstredovisning av
börockså utredningenNämndenstruktur.lagstiftningens formella attanser

till vadlagstiftningenden svenskaanpassninglägga fram förslag somavom
ändringar i bok-föreslår bokföringsnämnden vissagäller inom EG. Vidare

redovis-ställningnormgivandepreciseraföringslagen i syfte att organs
ningsområdet.

antalremissbehandlats. Ettharskrivelse stortBokföringsnämndens re-
det behövs allmän översynuppfattningenmissinstanser biträder att av re-en

blandatfåttförslag i övrigt harNämndens mot-dovisningslagstiftningen. ett
tagande remissinstanserna.av

redovisningsreglernabokförjngslagen ochharpåpekatSom jag redan har
oförändrade underlagstiftningen varit ii den associationsrättsliga settstort

snabb ochinternationelltlandetsåväl inommånga år. Samtidigt har ensom
därförredovisningsområdet. Jagpåi betydande utvecklingsak ägt anserrum

redovisningslag-den svenskaallmän översynförtiden äratt avennu mogen
arbeten medpågår redandet för övrigtoch Norgestiftningcn. Finlandl

redovisningslagstiftningen.översyn av
majredovisningsrådet i 1991ocksåvill sammanhang nämnaJag i detta att

koncernredovisning. Irekommendationtillhar tagit fram utkast enett om
rådet redogjort91-1389dnr harjustitiedepartementettillsärskild skrivelse

förhåller sig till dagenshänseendenolikaiför rekommendationenhur
ifrågasättasdetPå flera punkter kanredovisningslagstiftning.svenska om

gällande lagreglermedrekommendationen överensföreslagna stämmerden
tankegång igrundläggandefråga såipå området. gällerDetta även om en

princip skallkoncernredovisningen i utgöralagstiftningen ett sam-attsom
Vadredovisningshandlingar.koncernbolagensmandrag dc enskilda somav
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vad jagbekräftar redan har fram-skrivelseredovisningsrådetshar anförts i
utredningsbehovet.beträffandehållit

jagförordar kommitté till-anfört attharvad jagbakgrund enMot nuav
redovisningslagstiftningen. En huvuduppgiftöversynförkallas göraatt aven

dentill utvecklinglagstiftningen harbörför kommittén att somanpassavara
Kommittén bör dock inteomvärlden. haoch iSverigeområdet ipåägt rum
direkt samband på-medharlagändringarföreslå deuppgifttill nusomatt

min meningEnligt detärEES-avtal.förhandlingargående ett meraom
utföras skyndsamtmåste ochuppgift,ändamålsenligt denna somatt som

slutförasfår aktiebolags-kompetens,aktiebolagsrättsligsärskildkräver av
kommitténbör hainskränkning frihetfrån denna storkommittén. Bortsett

behövsåtgärder för fåandraochlagändringarföreslå sådana attsom enatt
Någraredovisningslagstiftning. allmänna rikt-fungerandeför framtiden väl

påkallade.inte l det följandedärutöverjaglinjer utredningsarbetetför anser
jag kommitténpunkternågrapeka attjag dockkommer ansersomatt
underlag förytterligare sittfå arbeteFörsärskilt bör uppmärksamma. att

framförtssynpunkter i bokfö-desigtillgodogörabör kommittén vidare som
remissyttrandende avgivitsochskrivelsenyssnämndaringsnämndens som

tidigare nämndaden skrivelsendelkommitténbördäröver. Därjämte ta av
det arbete pågår inomresultatetföljafrån redovisningsrådet och somavupp

koncernredovisning.rekommendationrådet utarbetandetmed omav en

utredningsuppdragetNärmare om

huvuduppgift för kommitténdetjag har anfört börSom attvara ennyss
redovisningslagstiftningen till den utvecklingsöka modernisera och anpassa

internationellt. Enligt min meningsåväl här i landet ärhar ägt somsom rum
flera grundläggande frå-ställning tilldärviddet naturligt kommittén taratt

företagensskall redovisning till-följande. Vilka olika syftendäriblandgor.
Skall affärshändelser redovi-gällagodose värderingsprinciper skallVilka

formell uppläggningeffekt till sub-till ekonomisk ellermed hänsynsas
hörproblem lösas medform Hur bör de särskildastance som sammanover

bokföringens datorisering
särskilt denfråga jag vill kommentera gällerEn viktig är somsomannan

har företagensl Sverige ärs-sambandet mellan redovisning och beskattning.
också för beskattningen,redovisningar traditionellt tjänat underlag ettsom

åtskilliga minst för dettvivel har fördelar. inte antaletstorasystem utansom
Storbritannien ochländer. Danmark, För-mindre företag. l flera andra t.ex.

emellertid fall särskilda värderingsreglerStaterna, tillämpas i vissaenta
reformerade företagsbe-för företagens beskattning. l dengrundm.m. som

redovisningjuli kopplingen mellanskattning infördes den l 1990 harsom



Bilaga 465SOU 1994: 17

grund för refor-proposition ligger tilloch denbeskattning Ibevarats. som
Åsbrink frågan har alltmeruppmärksammatsanförde statsrådet att un-men

ingående underhade kunnat behandlasder tid den inte meraattsenare men
anledningDet kunde därför finnaslagstiftningsarbetet.ifrågavarande attdet

1989/90:110frågan prop.i belysning det tasystemet s.senare uppav nya
517.

analyseraanfört bör kommitténhar närmareI enlighet med vad jag nu
framläggaredovisning beskattningochfrågan mellansambandet samtom

föranleder.förslagde analysensom
avvikandebokföringslagen integälleriDe bestämmelser finns omsom
avvikandeSådanamed stöd lag.elleribestämmelser meddelatshar av annan

försâkringsrö-1982:713 ochförsäkringsrörelselagenbestämmelser finns i
bankrörel-1987:617 ochbankrörelselagenirelseförordningen 1982:790.

Bestämmelsernaandra författningar.fleraiseförordningen 1987:647 samt
bokförings-samråd medi vissa fall efterfinansinspektionen,innebär bl.a. att
bankinstitutochförsäkringsföretagföreskrifter förnåmnden, får meddela
bestämmel-kompletterarelleröverredovisningbokföring och tarsomom

vad gäl-likhet medkan vidare -iInspektioneni bokföringslagen. somserna
all-område utarbetabokföringsnämnden sittler enligt instruktionen för -

bildatsFinansinspektionen harredovisningsfrågor.råd imänna genom en
Finans-bankinspektionen.försäkringsinspektionen ochsammanslagning av

kanslifunktion-tillhandahålla bokföringsnämndensinspektionen skall även
prop. NU44.1990/91:77,

frågan bokföringslagenskäldet överEnligt finnsmin mening att omse
så antalettillämpningsområde för närvarande. sär-änkan vidare attettges

handdärvid i första över-Kommittén börregleringar på området minskar.
ban-redovisningsregler förframtiden haidet motiverat ävenväga är attom

för företag i all-från gälleravviker vadker försäkringsföretagoch somsom
vilkaockså översiktligt belysakommitténbörsammanhangetmänhet. I det

inom denredovisningenförkommakandess förslagkonsekvenser attsom
offentliga sektorn.

jag tidigarefinns,bokföringslagenfrånavvikerBestämmelser somsom
börKommittén1979:141.jordbruksbokföringslagenocksåhar berört, i

bokföringslag försärskildbehovalltjämt finnsmån deti vadöverväga av en
jordbruksriârelse.fallvissa av

ramlagstift-karaktärutsträckningbetydandeiBokföringslagen har av
redovisnings-godtill begreppetavseendenväsentligahänvisar ining. Lagen

redovisningslagstiftningenmån ävenvadställas ifråga kansed. En ärsom
normgivning.fyllsramverkkaraktärframgent bör ha utett annanavsomav

lagfästa de principerfortlöpandetänkbartteoretisktnaturligtvisDet är att
varjevidbör gällaövrigtiellersig i praxisutvecklar ansersom mansom

hävdatsemellertidhar tvärtomsvenska debatten attdensärskilt tillfälle. l
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mångaalltför detaljreglerinnehåller ochharredan lagstiftningden nusom
bör närmare överväga detKommitténtillämpa.svårdärigenom omär att

i redovisningslagstift-detaljreglerinslagetökaellerminskafinns skäl avatt
särskilda ellerrekommendationerförhållande till organningen i av annan

sammanhangetdet ocksål börområdet.pånormgivningkompletterande
hänvisar till begreppet godbokföringslagenireglerde somövervägas om

med hänsyn tillutformning utvecklingenlämpligfåttredovisningssed har en
redovisningsområdet.praxisav

uppdelad delslandvårt generelliRedovisningslagstiftningen är en
redovisningsbestämmelser i aktiebolagslagensärskildabokföringslag. dels

internationellVidlagstiftning. anpassningassociationsrättsligoch enannan
mening inte givetmin dennaenligtdetvår redovisningslagstiftning attärav

Frågan har berörtsbehållas. ibörlagstiftningenformella istruktur en rap-
utarbetats professorhar Göstauppdragbokföringsnåmndenspå avport som

årsredovisning.för oktoberEG:stillKedner anpassningSvensk normer
frågadenna övervägs förutsätt-naturligtdet1989. meningEnligt min är att

fråga,i denna liksom i övrigtKommittén börningslöst sammanhang.i detta
bedrivsarbetedet i aktiebo-informeraddå det hålla sigerfordras, somom

lagskommittén.
år redovisningsrådet.1989tillkomstenJag föregående berörthar i det av

redovisningsrådet de fördelarbildaEtt motiv förväsentligt storaatt var som
med förankring hos deauktoritativtinnebärdet ha gemensamtatt ett organ

särskild kompetens och särskiltredovisningsområdet harintressenter på som
1988/89:se 150, bilagaföretagpublikaintresse redovisningen iför prop.

sådantfördelLU36. ansågslnte minst det ettatt man genom organenvara
står till buds på området.bättre kan detill knappa expertresurserta somvara

gjordes vissabildades uttalandenl redovisningsrådetsamband med att av-
bokföringsnämndens framtida verksamhet.seende redovisningsrådets och

från privatanormgivninghar ändå hur rättssubvDet visat sig det oklartäratt
normgivning.jekt kan offentligrättsligsamordnas med

redovisningsområdet skallJag normbildningenfrågan hurattanser om
råda mellan de normgi-till kompetensfördelning bör olikaoch vilken som

börvande redan bli föremål försådan vikt sakenär att nu enorganen av
förutsättningslöst frå-därför analyseragranskning. Kommittén hörnärmare

lösning.och lämna förslag tillgan en
För i fråga de villkor bör gälla förskapa ökad klarhetatt som norm-om

bildningen redovisningsområdet vidarebör kommittén spörsmåletta upp
vilken förbör tillkomma de redovisningenrättslig statusom normer somsom

månutfärdas vadvid sidan lagstiftningen. dvs. i normgivningen skall haav
karaktär allmänna råd.bindande föreskrifter eller enbart Kommitténavav
bör i betydelse bokfö-det sammanhanget bl.a. vilken det haröverväga att
ringsnämnden medan det nybildade redovisningsrå-statlig myndighetär en
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det inte något offentligråttsligtär organ.
Ytterligare spörsmål frågankommittén särskilt bör överväga ärett som

påföljdervilka olika slag frånbör tillgripaskunna vid avvikelseom av som
bindande regler andra förhållandeoch många andraSverige hari tillnormer.
länder offentlig kontroll redovisningsreglernas efterlevnad, ochen svag av
lagstiftningen sanktioner från tillvid avvikelse dessa inskränker sigreglerom

hållnavissa allmänt straffstadganden brottsbalkeni och skattebrottslagen.
påföljdssystemetEnligt min mening bör utformat så det varje falliattvara

inte i andra jämförbara denna del börän länder. I uppdragetär svagare av
kommittén begagna sig redovis-den undersökning normgivning ochav av

någraningspraxis i länder 1991:1BFNs utarbetatsRapport docentsom av
Rolf Rundfelt.

Som lcd i arbetet med från förvaltningsärendenbefria regeringenett att
vår lagstiftningoch tillgång tilltill Europakonventionens kravanpassa

jfrdomstolsprövning 55 också1990/91:100 bil. 2 bör kommitténprop. s.
den nuvarande instansordningen i dispensärenden redo-överväga enligtom

visningslagstiftningen behöver dåtänker bl.a. på enligtändras. Jag ärenden
fjärde sjätte12 § andra och § tredje och fjärde bok-stycket 22 stycketsamt-
detföringslagen. l sammanhanget bör kommittén ställning tilläven ta en av

Svenska RevisorssamfundetFAR och gjord framställning räken-attom
kunnaskapsåret skull ändras särskild dispens Dnr 91-visst sätt utan

1750.

Övrigt

bör i flertaletKommittén frågor berörts med dende överläggaav som
motsvarande utredning har följa dettillsätts i Norge arbetesamtsom som

påpågår Finland grundvali kommittéförslagnyligen framlagtett omav re-
dovisningsfrågor. Kommittén också kontakt med aktiebolags-bör ha nära

Ju 1990:08 och resultatetkommittén lägga blivande dess arbete tilldet av
sina Vidare börgrund för överväganden kommittén beaktaoch förslag.egna

arbete Adet 199l:Autförts medresultatet arbetsgruppensomav upp-av
utarbeta förslag till lagreglering personalekonomiska redovis-drag att av

ningar.
Utredningsuppdraget bör den l decemberslutfört före 1993.vara

beaktabör dir. 1984:5Kommittén till kommittéerregeringens direktiv
utredare.särskildaoch

Hemställan

hänvisning till vad jag jag be-hemställer regeringenMed har anfört attnu
för justitiedepartementetchefenmyndigar
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omfattad kommitté-med högst ledamöter-tillkalla kommitté treatt aven
redovisnings-1976: 19 med uppdragförordningen 1 göra översynatt en av-

lagstiftningen,
ordförande,ledamöterna att samtatt utse varaaven

biträdesekreteraresakkunniga. ochbesluta experter, annatatt om
kommittén.

skall belastabeslutar kostnadernajag regeringenVidare hemställer attatt
Utredningarandra huvudtitelns anslag m.m.

Beslut

bifallerföredragandens överväganden ochsig tillRegeringen ansluter
hans hemställan.

Justitiedepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1991
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@

Kommittédirektiv @@

Dir. 1992:19

redovisningslagstift-Tilläggsdirektiv för översyn aven
ningen

1992:19Dir.

1992-02-13regeringssammanträdevidBeslut

Statsrådet Laurén anför.

förslagMitt

redovisnings-tillkallats översynför görakommitté harDen att avensom
redovis-lagändringartill defram förslagläggaskalllagstiftningen även

demedharmoniseringvidkrävasningsområdet kommer normeratt ensom
nuvarandesinaenligtskall redanKommitténEG.utvecklats inomharsom

förriktlinjerställning. Härbokföringsnämndensdirektiv utreda nyages nu
arbetet.det

Inledning

dåva-denregeringenbemyndigadeaugusti 1991beslut den 22Genom
förkommittétillkalla attjustitiedepartementetförrande chefen seatt en

huvuduppgiftKommitténs1991:71.dir.redovisningslagstiftningenöver
påkal-åtgärder äroch andralagändringarvilkaskall överväga somattvara

utveckling ägtsnabbatill denlagstiftningenförlade rumsomatt anpassa
skallinternationellt. Däremotsåvälredovisningsområdet Sverigei som

direktharföreslå lagändringarinte de ettdirektivenligt sinakommittén som
påställetiuppgift liggerintegrationen. Dennaeuropeiskamed densamband

bl.a.kommittén över-1990:46. skallVidaredir.Aktiebolagskommittén
normgivningkompletterandesådanförgällaprinciper börvilkaväga som
redovisnings-olikarekommendationer expertorgansker avgenomsom

området.

EGregelverket inomtillAnpassningen

föreslå lagändringardefått ihar uppdragAktiebolagskommittén att
före-till Sverigeshänsynområde krävas medkommerbolagsrättens attsom
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stående åtaganden EG. EG:s bolagsrätt bestårgentemot tolv rättsakter,av
utgörs förordning och elva direktiv.som dessaAvav rättsakteren rör tre

direktiv redovisningsfrågor. Detta gäller fjärde bolagsrättsdirektivet be-som
årsredovisning,handlar sjunde bolagsrättsdirektivet innehåller reglersom

koncernredovisning elfte bolagsrättsdirektivetom samt behandlar redo-som
visning i filialer. Aktiebolagskommittén påbörjathar arbetet med över-att

vilkaväga förändringar erfordras i den svenska redovisningslagstift-som
ningen grund innehållet i dessa direktiv.av

Enligt min mening detär fördel vid utformningen denen om man av nya
lagstiftningen redovisningsområdet kan hänsyn till vad krävsta enligtsom
EG-rätten, så övervägandena kanatt ske i enda sammanhang. Till dettaett
kommer EG:s påregler områdetatt gäller inte endast för bolag motsvarande
det svenska aktiebolaget för vissaäven andra bolagsformer.utan En anpass-
ning den svenska lagstiftningen kommer därförav beröra andra la-att även

aktiebolagslagenän och betydelse fråganförgar även vilken strukturom
redovisningslagstiftningen bör ha.

Mot den angivna bakgrunden detär enligt min meningnu lämpligtmest
anpassningen på redovisningsområdetatt till EG:s regelverk i sambandgörs

avmed generell översyn redovisningslagstiftningen.en Uppgiften alltsåbör
påligga kommittén för översyn redovisningslagstiftningen. Vid sinaen av

överväganden bör kommittén begagna sig det material redan harav ut-som
arbetats i aktiebolagskommittén.

Regeringen har tidigare denna dag beslutat aktiebolagskommitténatt ge-
tilläggsdirektiv befrias från uppgiften föreslå denom lagändringaratt re-

dovisningsområdet erfordras med hänsyn till den europeiska integratio-som
nen.

Bokföringsnämnden

deI ursprungliga direktiven översyn redovisningslagstiftningenom en av
har min företrädare behandlat tillkomsten redovisningrådet s. 3 ff.av

Den sammansättning och organisation redovisningsrådet erhållitharsom
har gjort mig övertygad rådet har goda förutsättningaratt fylla sinom att
uppgift normgivande frågai de s.k. publika företagenssom redo-organ om
visning. Tillkomsten redovisningsrådet väcker fråganemellertid vil-av om
ken roll i fortsättningen bör tillkomma bokföringsnämnden.som Enligt min
mening det svårtär förena redovisningsrådetsatt verksamhet med tanken att
bokföringsnämnden i fortsättningen skall ha oinskränkt auktoriteten som
normbildare på hela redovisningsområdet. Från principiell synpunkt förelig-

här kompetenskonilikt bådamellan deger en organen.
Redovisningsrådets tillkomst innebär bokföringsnämnden i praktikenatt
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publikafrågor sikteirekommendationerutfärdainte kommer taratt som
sina arbets-från så väsentlig delhar avlastatsföretag. När nämnden aven

stånd nämndenstilldiskussion kommernaturligtuppgifter detär att omen
mycketdetmening finnsEnligt minverksamhet.funktion ochfortsatta som

mednågot statligtfinns behovdet inte längretalar för rentatt organ upp-av
redovisningsområdet.generellagift utfärdaatt normer

frågan bokfö-utredapå anfördagrundval detbörKommittén omnuav
ställning.ringsnämndcns

Övrigt

Deti ärkommittén redovisar sitt arbetetalar förMycket etapper.att san-
EG-direktiven behö-utredningsuppgiften berörsden delnolikt att avsomav

behandlas med förtur.ver

Hemställan

regeringen kom-hemställeranförthänvisning till vad jagMed attnu
redovisningslagstift-kommittén fördirektiven till översynpletterar aven

jag har förordat.i enlighet med vadningcn nu

Beslut

och bifallerövervägandentill föredragandensansluter sigRegeringen
hemställan.hennes

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:6

Tilläggsdirektiv för Redovisningskommittén 1991:07Ju

Dir. 1993:6

Beslut vid regeringssammanträde1993-01-28

Statsrådet anför efterLaurén samrådmed statsrådetLundgren.

Mitt förslag

Kommittén skall lagga fram förslag tilläven sådanalagändringar kommer attsom
krävas vid harmonisering redovisningsnormermedEGzs bank- och försäkrings-en
området. Kommittén bör vidare frågan det behövssärskilda redovisnings-ta upp om
regler för pensionsersättningar,avtal avgångsvederlagoch liknande förmåner tillom
styrelseledamöter, verkställandedirektören och andra i företagsledning.ettpersoner

Bakgrund

Genom beslut den 22 1991augusti bemyndigade regeringen chefen för Justitie-

tillkalladepartementet kommitté för redovisningslagstiftningen.över Enatt atten se
kommitténs olika uppgifter skulle frågan bokföringslagenöver kanattav vara se om

vidare tillämpningsområde för såän närvarande, antalet särregleringarettges att
området minskar. Kommittén borde därvid i första hand moti-detöverväga ärom

i framtidenäven ha redovisningsregler för forsäkringsföretagbanker ochverat att
avviker från vad gäller för företag i allmänhet. Enligt direktiven dir.som som
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slutfört före december 1993.1991:71 utredningsuppdraget den lborde vara
1992regeringen 13 februari kompletteraPâ mitt förslag beslutade den att

fram förslag till dekommittén skulle läggadirektiven på såbl.a. sätt ävenatt
harmoniseringkrävas vidlagändringar redovisningsområdet kommer att ensom
dir. 1992:19tilläggsdirektivenutvecklats inom EG. 1med de harnormer som

utrednings-redovisaden delkommittén sannolikt med förtur behöveratt avangavs
elfteEG-direktiven fjärde, sjundetillämpliga ochuppgiften berörs desom av

bolagsrättsdirektiven.

årsredovisning, EG:s med-fjärde bolagsrättsdirektiv, rörl EG:s attangessom
föreskrifterna isamordning inte behöver tillämpailemsstater avvaktan senare

försäkringsbolag.finansiella institut eller Endirektivet banker och andra mot-
bolagsrättsdirektivet innehåller reglersjundefinns isvarandebestämmelse omsom

SverigeEES-avtaletskall haframförhandladekoncemredovisning. Enligt det anpassat
kraft.efter itvå år det avtalet har trättlagstiftning till bådadirektivensin senast att

redovisning förársbokslut och sammanställddirektivår 1986EG antog ett om
fjärde och sjundebolags-institut. Direktivet byggerfinansiellabanker och andra

lagstiftning tillsig sinutfäst harättsdirektiven. Sverige hari EES-avtalet anpassatatt
1995.januaridirektivet den 1senast

redovis-ärsbokslutoch sammanställddirektivantagitEG har även ett omnumera
bankredovisnings-direktivet, i likhet medförsäkringsföretag.ning för Det som

genomfört iskallbolagsrättsdirektiven,sjundedirektivet fjärde ochbygger vara
anpassadlagstiftning skalljanuari 1994.Svenskföremedlemsstater den lEG:s vara

tilli tilläggsprotokollkommertidpunktdirektivet vid dentill ettattsenast angessom
EES-avtalet.

måni vadtilldragit sig intressetid ärfråga helt slagEn annat senaresomav
i före-förmåner förliknandeavgångsvederlagochavtal ettpensioner, personerom

finns bestämmelseraktiebolagslagenredovisasoffentligt. lledning bör t.ex. omtags
ersättningar till styrelsenräkenskapsåretslöner ochsammanlagdabeloppetatt av

tantiem ochförvaltningsberättelsen,varvididirektören skallverkställandeoch anges
skyldighet9 Någonsärskilt 11 kap. §.skalljämställd ersättning attdärmed anges

finnsverkställandedirektörenochpensionsersättningartill styrelseledamöterredovisa
förvaltningsberâttelseninågon skyldighetfinns detföreskriven. hellerinte Inte att



sou 1994; 17 Bilaga 475

3

redogöra för eventuellaavtal avgångsvederlagoch liknande förmåner tillom personer
i företagets ledning. De nämnda frågorna har uppmärksammatsockså i vissanu
andra länder och där lösts något olika sätt. kanDet dock knappastsägas detatt
finns någon internationellt etableradpraxis området.

Min bedömning

Enligt min mening är det lämpligt Redovisningskommittén får iatt uppgift att
föreslå även de lagändringar behövs för harmonisering med desom en normer som
gäller inom EG i fråga redovisning för banker och försäkringsföretag.om

Jag vidare kommittén bör överväga behövsatt det särskilda redovis-anser om
ningsregler för pensionsersättningar,avtal avgångsvederlag liknandeoch förmånerom
för styrelseledamöter, verkställande direktören och andra i företagsettpersoner
ledning. Om dessaövervägandenskulle leda till slutsatsen sådanaregler behövs,att
bör kommitténs lagförslag innehållaäven förslag till den närmare utformningen av
dessaregler.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställerjag regeringen kompletterarnu att
direktiven till Redovisningskommitténi enlighet med jagvad har förordat.nu

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden och bifaller hennes
hemställan.

Justitiedepartementet
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