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svenska företagvaluta. Utredaren skall vidare undersöka vilket behov
ikunna sin finansiella redovisninghar upprättaatt euro.av
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Sammanfattning

uppdragUtredningens

tillkallade regeringen särskildbeslut den maj 1997Genom 15 ut-en
vilket behov svenska aktiebolag,undersökaredare med uppdrag att

försäkringsaktiebolag har kunna aktie-bankaktiebolag och att angeav
i svensk valuta. Utredarenakties nominella beloppkapital och änannat

svenska företag har kunnavilket behovskall vidare undersöka attav
redovisning isin finansiellaupprätta euro.

behovetförsta börskall i två IUtredningen göras etapper. etappen
respektive behovetvaluta svenska kronoraktiekapital i än avannanav

därvid konstate-verkligt behovredovisning i analyseras. Om etteuro
diskuteras. dettillgodose behovet Ombör olika principiella sätt attras,

finns skälförsta har utvärderatssedan resultatet den attetappenav
få lägga frami uppdragvidare, bör utredaren i andra attattetappen

förslag till behövliga lagändringar.
frågorbehandlar utredningen deförevarande delbetänkandel som

första Behovsanalysen ochenligt direktiven skall behandlas i etapp.en
förslag författ-vissa tillutredningens principlösningar illustreras av

och luckras därmedningsändringar. mellan 2Gränsen letapp upp, men
avskaffandebl.a. fråganutredningen har funnit det angeläget ettatt om

möjligt.aktiernas nominella belopp såavgörs snart somav

Enkäten

verkligt för svenska aktiebolagutreda det finns behovFör att ettom
bankaktiebolag försäkringsaktiebolag sin finansi-och upprättasamt att

ella redovisning i utredningen genomfört enkät blandhar etteuro en
antal branschorganisationer, myndigheter och institutioner med anknyt-
ning frågor finnstill näringslivet. enkäten har också ingått detI ettom
verkligt behov för svenska företag sitt aktiekapital ochatt ange
aktiernas nominella belopp i utländsk valuta.ellereuro annan
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flesta har svenskaEnligt de enkätsvaren företag behov kunnaattav
redovisningsin finansiella sitt aktiekapitalsåväl upprätta attsom ange

nominella belopp i eller utländsk valuta.och aktiemas Ieuro annan
talas detta skulle det enklare förnågra enkätsvar göraatt ut-om
svenska aktier. uppgivna behovet enligtlänningar Detäga äratt svaren

till Sveriges deltagande i föreligger i fallinte kopplat EMU utan vart
Sverige går med i valutaunionen eller inte.längre sikt Enoavsett om

reflektion i detta sammanhang företagen har generelltvanlig är att ett
ha sin redovisning och sitt aktiekapitalbehov kunna iatt annanav

svenska kronor, varvid särskiltvaluta USD behovDettaän nämns. av
valutor skiljer sig inte från behovetutländska nationella kunnaattav

för redovisning eller aktiekapital.utnyttja problemDe ärsomeuro
använda valuta svenska kronorförenade med ocksåän äratt annan

saken gäller ellerdesamma USD utländskoavsett om euro, annan
valuta.

dock behovenkätsvar något redovisning ellerl några sägs att av
inte föreligger elleraktiekapital i behovet mindre underäratteuro
för fall Sverige inteövergångsfasen eller det går med i EMU

.
nuvarande lagstiftningen oförändraddet fall den behålls kom-För

enligtde svenska företagen många enkätsvar i kon-att tappamer
förhållande till sina utländska konkurrenter.kurrenskraft i gäller åt-Det

svenska företag internationellt verksamma.minstone de mångaIärsom
företagens upplåning utomlands i så fall kommeratt attsvar anges

fördyras. övrigt innehållerförsvåras och I emellertid inte någrasvaren
beskrivningar konkreta problem kan uppstå lagstiftningensom om
inte ändras.

finns möjlighet räkna redovisning i svenskaI dag att omen en
kronor till utländsk valuta. några enkätsvar behandlas denna be-l
stämmelse. Uppfattningarna emellertid delade bestämmelsensär om
värde. Enligt några tillgodoser omräkning inte företagens behov,svar
medan andra tvärtom.anser

given utgångspunkt i enkäten företagens deklarationerEn attvar
föranlettskall i svenska kronor. har i sinaDet många attavges svar

påpeka företagen tvingas hantera kronor och parallellt i denatt om euro
finansiella redovisningen och i den rapporteringen, innebär detexterna

kostnader försämrar de svenska företagens konkurrenskraftextra som
utländska konkurrenter.gentemot

fall det blir möjligt ha redovisningenFör det eller aktiekapitalet iatt
utländsk valuta det enligt flertaleteller viktigtär atteuro annan svar

frittföretagen får valfrihet. bör sålunda kunna välja de vill haDe om
aktiekapitalet främmanderedovisningen eller i valuta eller inte och om

främmande valuta bör de fritt få välja vilken valutade väljer en som
skall användas.
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aktier nominelltbehovetinnehöll frågaEnkäten utanavomen
fråga mycketshares. på dennavalue Svarenvärde, s.k. ärno-par

förstafrågeställningen vid påseendeskiftande. kan beroDet ettatt
i vilken valuta aktiekapitaletmedförefalla ha litekan göraatt anges.
aktiekapital i utländsk valuta medhafullt möjligtDet ettär att

flera hålli valuta. Från på-värde angivetaktiernas nominella samma
uppgift för utredningenlämpligframstårdock detpekas att att som en

Svenskanominellt värde.frågan aktierbehandla utannärmareatt om
bankerna önskar haframhålliti sitt enkätsvarBankföreningen har att

förförutsättningvalutor ochfleraaktiekapital fördelatsitt att en
avskaffas.nominella beloppaktiernasdetta är att

aktiekapitalet skall kunnafråganbehandlasnågraI omsvarenav
iaktieserieaktierna ivaluta, såbestämmas i än attt.ex. angesenenmer

Uppfattningamasvenska kronor eller USD.serie ioch i annaneuro en
aktiekapitaletsådan uppdelningvärdetdeladeär menavenavom

valfrihet.frågan förespråkarbehandlarmånga som

kronori svenskaskallSkattedeklarationerna avges

skattedeklara-fråndirektiv utgåsinahar enligtUtredningen attatt
svenska kronor.itionerna skall avges

jämförbarskallRedovisningen var

skalldenredovisningendengrundläggande krav är attEtt externa
företagsvenskatydligtjämförbar. Det är att avgergrupp avom envara

svenskaidenmedanredovisning isin avgerannan gruppeuro en
mellanjämförelserblir svåraretredje i detoch USD,kronor göraatten

emellertidskallSamtidigtolikai desvenska företag grupperna.
ellerredovisning isinsvenskt företagpåpekas ett euroatt avgerom

sinföretagmed utländskajämförelserunderlättardetUSD, avgersom
denna valuta.redovisning i

iRedovisning euro

inleder EMU-andra länderklart1997/98:25 närDet attär genom prop.
utanför detta.ståkommerSverigejanuari 1999,projektet den 1 att

Sverige såemellertid fortalarMycketkan bli evigt.Utanförskap att
därvidframstårDetdelta i EMU.kommersmåningom att som

januari 2002den 1tidigareinträdaSverige väljerosannolikt änattatt
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och det fullt möjligt inträdestidpunkten förläggs tillär att en senare
tidpunkt. fallså kommer övergångsfasenI föregås periodatt av en av
svenskt utanförskap.

Utredningen behandlar först behovet redovisning vidi ettav euro
svenskt utanförskap inleds år 1999. Utmärkande för periodsom en av
utanförskap växelkurs inte fast i förhållande till kronan.är äratt eurons

samtliga EU-länder har planerI på redan tillåtaår 1999stort sett att
de nationella företagen sin finansiella redovisning iupprättaatt euro.
Från och med år kommer2002 samtliga företag i länder deltar isom

hänvisade tillEMU sin löpande bokföring ochupprättaatt attvara
finansiella redovisning i övrigt i denna valuta. innebärDet nästanatt
alla företag i de europeiska länder vi brukar jämföra med kommeross

ha sin redovisning i viktig förändringDet i förhållandeäratt euro. en
till vad gäller i dag. Om några år kommer de svenska företagen,som

Sverige väljer utanför inteEMU och ändrar sinatt stannaom
redovisningslagstiftning, i Västeuropanästanatt attvara ensamma om
redovisa i liten nationell valuta medan den delen denstoraen av
europeiska företagsamheten redovisar i den mycket och interna-stora
tionellt gångbara valutan sådan situationI utredningeneuro. en menar

svenska företag anpassning till den fortgående intemationa-att som en
liseringen på redovisningsområdet bör möjlighet redovisa iattges euro.

Om företagen tvingas hantera kronor och parallellt i deneuro
finansiella redovisningen och i den rapporteringen, uppstårexterna
kostnader försvagar de svenska företagens konkurrenskraft gent-som

utländska företag. Redovisningskostnaderna kan bli särskiltemot
betungande för företagsvenska ingår i internationella koncerner isom
vilka används koncemvaluta. Utredningen denatteuron som menar
redovisning företag isvenskt sådant fall i börupprättarett ettsom euro
kunna godtas den i övrigt vad krävs svenskmotsvararom som av en
redovisning.

Svenska företag har koncernvaluta har intresseettsom euron som
sina affärer i för slippa valutasäkra sinagöraatt attav upp euro

fordringar och skulder. Sådana företag kommer begära leverans-att att
avtal med svenska företag tecknas i och fakturering sker iatteuro
denna valuta. Många svenska underleverantörer kommer därigenom att
tvingas fakturera i också i svenska affärsförhållanden ochatt renteuro
får då behov använda i den löpande bokföringen ochattav euro

iredovisningen övrigt.
Ytterligare riskerar särskilt redovisningskost-storaen grupp som

nader företag helt eller helt handlar med företag i EMUär nästansom
och använder sig affärsvaluta. råder i dag osäkerhetDetav euron som

vilka länder kommer delta i från januariEMU redan den lattom som
mycket emellertid klart1999. Så står det minsta alternativetävenatt



Sammanfattning 151997:181SOU

för Sverige.betydelseutomordentligthandelsområde storutgör ett av
Sverigessikt kommeriländerna EMU utgöratalar förMycket attatt
handels-betydelsehandelspartners. Euronsviktigastei särklass som

de del-åtminstoneår 2002kommervaluta att motsvara summan av
därför med deträknarUtredningenvalutor.tagande ländernas att

uteslutande köperföretagsvenskamångafinnas nästankommer att som
affärernadeltar i ochländer EMUoch till görsfrånoch säljer attsom

finnasmeningenligt utredningensdetdem böri För eneuro.upp
Sverige intebokföringen ilöpandedenföra ävenmöjlighet att omeuro

deltar i EMU.
Sverigesvenska företagen,år denågrakommerSom nämnts omom

redovisningslag-inte ändrar sinochutanför EMUväljer stannaatt
redovisa ii Västeuropastiftning, attnästanatt enomensammavara

företag-europeiskadelen dendenmedannationell valutaliten stora av
gångbarainternationelltochmycketi denredovisarsamheten stora

de svenskautredningensituationsådanI attvalutan menareneuro.
den inter-konkurrensnackdelvidkännaskommerföretagen att en

företagsvenskastarkt förtalarkapitalmarknaden. Detnationella att
kapitalanskaffningförkapitalmarknadeninternationelladenanlitarsom

redovisning isinmöjlighet hahabörutanförskap attvid euro.ett
möjlighetutredningenföreslåranförda öppnasdetgrund attPå av

löpandesinutanförskapvidvill upprättaså ettde företag attför som
i övrigt iredovisningfinansiellaochbokföring euro.

gällerredovisningsvalutatillåtaförtalarskäl attDe someurosom
för delta isigSverige beslutatlägei attstyrka närlångtmed ettstörre

förUtmärkandeellerinleds år 2002övergångsfasochEMU senare.en
ioch kronan;mellanfastväxelkursen ärövergångsfasen är euronatt

valuta fastochkronanochverketsjälva sammavara eneuronanses
någraintedet dåtydligt möterDetvalutaenheter. är attolikaiuttryckta

harsärskiltiredovisningtillåta manbetänkligheter someuro,mot att
redovisningallochövergångstid attkort vetmedräknaanledning att en

ofrånkomligt attdessutom närmastDetske i ärdärefter skall euro.
lagstiftningdenstödmedredovisning itillövergåttföretag aveurosom

behållautanförskap kanförföreslår somutredningen euronett
övergångsfasen.underredovisningsvaluta

iredovisningtillmöjlighetdendärförföreslårUtredningen euroatt
underockså över-gällaskallutanförskapförföreslagits enettsom

gångsfas.
§kap. 62utredningenföreslåranförda attmed detenlighetl

innebärändringen attföreslagnaändras. Denårsredovisningslagen
ellerkronori svenskaskallårsredovisningenibeloppen euro.anges
jordbruks-ochbokföringslagenparagrafer iVidare föreslås nya
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bokföringslagen beloppen i den löpande bokföringen och iattom
årsbokslutet skall i svenska kronor elleranges euro.

likhet med vad iI dag gäller beträffande byte räkenskapsårsom av
föreslår utredningen särskilt tillstånd för förnyat byte redovisnings-av
valuta. företagEtt har övergått till redovisning iattsom avge euro
måste ha tillstånd Skattemyndigheten för få byta tillbaka tillattav
svenska kronor. Regeln avsedd motverka bytenär företas iatt som
syfte utnyttja valutakursändringar för vinna fördelar vidatt bl.a.att
beskattningen.

Utredningen föreslår dessutom aktiebolag väljeratt ett som euro
redovisningsvaluta måste föreskrift detta i sin bolags-tasom en om

ordning.

Redovisning i USD

Utredningen förordar möjlighet till redovisning i med hänsyn tilleuro
den alldeles speciella ställning får i det Europa. Euronsom euron nya
kommer siktpå de viktigaste de europeiskaersätta valutorna ochatt av
möjligen också den svenska kronan. framtidenI kommer svenska före-

jämföras med företag redovisning itag att som avger euro.
Utredningen vill inte ifrågasätta det kan finnas några enstakaatt

svenska företag har sina affärer i ochUSDmerpartensom av som
skulle kunna sina redovisningskostnader tillövergångpressa genom en
USD redovisningsvaluta. behovDeras kan emellertid intesom anses

så det framstår motiveratväga undantag fråntungt att göraattsom
kravet redovisningen för jämförbar skall lämnas i kronoratt att vara
eller i framtiden euro.- -

Aktiekapital i euro

redovisning iI måste aktiekapital denominerat i svenska kronoren euro
räknas till slippaFör omräkningen krävs möjlighetatt attom euro.
denominera aktiekapitalet i Kravet denominering aktie-euro. av
kapitalet i utredningen saken sekundärt i förhållande tilläreuro som ser
kravet redovisning i euro.

Utredningen bolag väljer sin redovisningatt upprättaattmenar som
i skall ha skyldighet följa beslutet i redovisningsfråganatteuro upp

denominera sitt aktiekapital i valuta. bör gällaDetattgenom samma
frånredan den januari1 1999 Sverige ställs utanför EMU.när

Bolag behåller svenska kronor redovisningsvaluta kan intesom som
ha något behov denominera aktiekapitalet iattanses av euro.
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aktiekapitalet iföljerredovisningsprincipergrundläggande attAv
Anskaffnings-anskaffningsvärdet.tillskallbalansräkningen tas upp

och det dettaaktiebolagsregistret ärframgårkronorsvenskavärdet i av
måsteomräkningför denutgångspunkttjänaskallbelopp somsomsom

till Omräk-svenska kronorfrånövergårbolagföretas när ett euro.
sker.övergångenden daggällerkurstill denföretasbörningen som

övergångsdag. Svaretskallvilken dag utgörabaraFrågan är ansessom
tillövergångbeslutmed hurhängerfråganpå den ett euroomsamman

skall fattas.
redovisningsinhaväljeraktiebolag attUtredningen ettatt ommenar

bolagsordningen.framgåbördettaaktiekapital isittoch aveuro
inne-bolagsordningensaktiebolagslageni kap. 4 §Föreskriften 2 om

lydelse:följandestyckeandramedkompletterashåll bör nyttett av
skallaktiekapital isittbokföring ochha sinskallbolagetOm euro,

bolagsordningen.idetta anges
övergångaktiebolagbeträffandeföreslår alltså attUtredningen en

bolags-ändringskeskallredovisningsvalutatill avgenom ensomeuro
tagitbolagsordning harsiniaktiebolagbaraordningen. Det är som

denomineramöjlighetbörbokföring iföreskrift geseuro somomen
bolags-skerDenomineringeniaktiekapitalet engenomeuro.

redovisnings-ändringenmedsamtidigtföretasordningsändring avsom
valutan.

fördagenavgörande över-omräkningskursenfördenangårVad
full frihet be-bolagenbereddinte attutredningen attgången är ge

sker i sambandomräkningenföreslårUtredningendenna. attstämma
den kurstillPRVregistrerasbolagsordningsändringenmed somatt av

omräknade aktie-PRVregistreringen. Detfördagengäller av
detta beloppoch detaktiebolagsregistret äriregistrerasikapitalet euro

med defortsättningen,ibalansräkningari bolagetsanvändssom
ökning ellerregistrerarbolagetföranledsändringar att senareavsom

aktiekapitalet.nedsättning av
det i kap. §l 3utredningenföreslåranfördamed detenlighet attl

aktiebolaginnebärstyckeinförs ettaktiebolagslagen attett nytt som
föreslåsVidareellersvenska kronoraktiekapital i ettsittkan euro.ange

innebärStycketaktiebolagslagen. attkap. 14 §stycke i 9 omnytt
aktie-registreradedetskalli kronor,angivitstidigareaktiekapitalet

gäller den dagväxelkursdenenligttillräknaskapitalet someuroom
i 2bolagsordningenändringsådanskerregistrering som avsesavav

stycket.andrakap. 4 §
till kap. 4 §tillägget 2nyssnämndadetutredningenföreslårVidare

aktiebolagslagen.
aktiekapitaletinvändningarprincipiellainte några mot attDet möter

periodUnder dennaövergångsfasen. ärunderidenomineras euro



l 8 Sammanfattning SOU l 997: l 81

växelkursen fast och kronor och och betal-etteuro anses vara samma
ningsmedel. aktiekapitaletAnges i efter omräkning anskaff-euro av
ningsvärdet det helt i enlighet med grundläggandeär redovisnings-
principer.

Det finns utredningen det inte heller någon anledning be-attsom ser
denominera aktiekapitaletgränsa underrätten övergångsfasenatt

jämfört med vad har gällt under den drygt treåriga period utan-som av
förskap föregått denna fas. författningarDe föreslagits i detsom som
föregående för utanförskap bör ha fortsatt giltighet under över-
gångsfasen.

Aktiekapital i USD

Utredningen har avvisat tanken svenska företag skallattovan ges
möjlighet redovisning i USD. Med den inställning utredningenatt avge
har, nämligen redovisningsvalutan primär i förhållande tilläratt
aktiekapitalets denominering, följer utredningen inte detatt attanser
föreligger något behov för svenska företag aktiekapitalet iatt ange
USD.

Delar aktiekapitalet i eller främmandeav euro annan
valuta

finnsDet enligt utredningens mening inte något behov bland svenska
aktiebolag allmänhet kunnai denominera del aktiekapitaletattav en av

Äni och låta kvarstå i svenska kronor. mindre finns detresteneuro
något behov kunna denominera del aktiekapitalet iatt någonav en av

främmande valuta änannan euro.

Kapitalkravet på kreditinstitut och värdepappersbolag -
effekter denominering aktiekapitalet i utländskav en av
valuta

Lagen 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar förstoraom
kreditinstitut och värdepappersbolag ställer vissa kapitalkrav på sådana
företag. skall i varjeDe ögonblick ha sammanlagd kapitalbasen som

8 värdet placeringarna. Kapitalbasenmotsvarar bestårprocent av av
två delar, kallas primärt och supplementärt kapital. Primärt kapitalsom
består fritt och bundet kapital, dvs. aktiekapital, reservfond,egetav
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kapitalvinstmedel. Supplementärtdisponiblauppskrivningsfond och
kapitaltillskott ochförlagslåntidsbundnaoch vissaevigabestår samtav

ifår inräknasFinansinspektionenfråntillståndefterreserver som
kapitalbasen.

utländskaffärer iinslagbankerna harsvenska stortDe ettstörre av
svensk-valuta ii utländskskulderoch störretillgångarAndelenvaluta.

totalcirkatill 50uppgick år 1996affärsbanker procentägda av
ibankernas tillgångaravseendevalutakursernabalansomslutning. När

kapitalbasen. 10-Endet kravetpåverkarändras,valutautländsk
utländska valutantill denförhållandeiförsvagning kronanprocentig av

i svenskavärdetillgångarnasökning10-procentigtillleder aven
kapital-ökning10-procentigställer kravi sinvilketkronor tur aven

aktiekapitalbankerna hamåste änordning störreMed dennabasen. ett
för kunnaverksamhetentillmed hänsyn garantera attbehövs attsom

placeringarna.alltid 8kapitalbasen procentmotsvarar av
nödvändigt medBankföreningenSvenskaenligtdärförDet är en

devalutoraktiekapitalet idenomineramöjlighet att somsamma
kapital-beräkningvidaktiekapitaletochtillgångarnautländska att av

kurs.aktuelltillstorlek räknasbasens
särskild regleringlämpligt haintedetUtredningen är attatt enanser

kapital-omfattasför bolagaktiekapitaletdenominering avsomavom
löpande beräkninghuruvidaf.n. osäkertocksåkravet. Det är aven

förenlig med dekurstill aktuellaktiekapitalet ärmedkapitalbasen
för årstill grund 1994liggeröverenskommelserinternationella som

kapitaldirektiv.och EG:s DetBasel-överenskommelsennämligenlag,
aktiekapitalettill aktuell kursvärdering ärtveksamtvidareär avom en

och särskiltredovisningsnormerinternationellt vedertagnamedförenlig
punkter det enligtsistnämndavunnits på ärklarhetdå IAS 32. Innan

de associa-och söka lösavidaremotiveratinteutredningen att
denomineringförenade medkantionsrättsliga problem en avvarasom

vadföljervidare månifrämmande valuta änaktiekapitalet i som av
aktiekapitalethabehovetanförtföregåendedetutredningen i attavom

övrigt.redovisningen ivalutai somsamma

företagFinansiella

deti allmänhetföretagsig frånskiljerföretag attFinansiella genom
Rörelseregleringenverksamhet.för derasrörelsereglersärskildafinns

utifrån den bedrivnabestämskapitalkravställsdetbl.a.innebär att som
effekterna påUtredningenomfattning.ochverksamhetens attart menar

helt klar-redovisningsvaluta måstebytekapitalkraven ett varaavav
finansiella företag sintilllämnasmedgivande kan attlagda innan ange



20 Sammanfattning SOU 1997: 81l

redovisning i Dessutom måste konsekvenserna sådant byteetteuro. av
för Finansinspektionens tillsyn beaktas.

Utredningen vanligt aktiebolag väljer ha sinatt ett attanser om
finansiella redovisning i det måste denominera aktiekapitalet ieuro,

valuta. När det gäller finansiella aktiebolag tillkommer attsamma en
sådan denominering underlättar beräkningar de olika kapital-av om
kraven uppfyllda. Utredningen finansiellaär aktiebolag ochattanser
försäkringsaktiebolag kan tillåtas sin finansiella redovisningupprätta i

under förutsättning aktiekapitalet denomineras i och iatteuro euro
redovisningen till anskaffningsvärdet.tas upp

Övriga finansiella företag och försäkringsföretag måste enligt
utredningens mening sin finansiella redovisning i svenska kronor iavge
avbidan effekternapå kapitalkraven denominering detatt av en av

kapitalet i klarlagts. medlemsbankerSparbanker, och kredit-egna euro
marknadsföreningar liksom ömsesidiga försäkringsbolag och under-
stödsföreningar skall alltså tills vidare sin finansiella redovisning iavge
svenska kronor.

Aktier nominellt värdeutan

Antag Sverige skulle inträda i den januariEMU l 1999 ochatt att
aktiekapitalet därmed skall i Omräkningen skulle i fallsåanges euro.
ske enligt fast växelkurs gäller sedan den januari1 1999. Enligten som
uppgift från Europakommissionen Legal framework for the of theuse

working document of the commission services den 26 juli 1996euro,
ll/395/96-EN-Rev.l kommer växelkursen medatt anges sex
signifikanta siffror inte får avrundas i samband med omräkning.som

mitten avjulil fick för1997 1.56l 100 svenska kronor dvs.man ecu
växelkursen 0,l 156. i dag vilkenIngen växelkurs förvetvar euron som
i den tänkta situationen skulle gälla fr.o.m. den januaril 1999, men

kan ifrånutgå kursen skulle bestämmas till tal medatt ettman sex
signifikanta siffror. det följande förutsättsl kursen bestäms tillatt
0,1 15600.

En effekt nyordningen blir aktiernas nominella belopp måsteattav
ändras. del omkring aktiebolagen200 000 med lägsta tillåtna aktie-
kapital nominella beloppet i dag ofta ellerär 100 200 kronor. denI nya
ordningen blir motsvarande belopp l 1,56 respektive 23,12 euro.

Det sannolikt decimaltal beskrivet slagär kommeratt attav nu
upplevas obekväma företagen.i kan därförMan räkna medute attsom
bolagen i samband med ökning eller minskning aktiekapitalet,av
sammanläggning eller split aktier och andra sådana åtgärderav
kommer utforma besluten så resultatet blir nominella belopp ochatt att
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eller 1000-jämna 100-aktiekapital lO-,registreradeocksådärmed
driverojämna talen i sigrisk deemellertidfinnstal Det atteneuro.

praktisktnedsättningsbeslut. Med tankeelleröknings- tagetfram att
vidsina aktiernominella värdenuddafåraktiebolagsamtliga

dem söker nåbråkdeldet medräckertillövergången att aveneuro,
egentligt behovhar någotIOOO-tal deellerjämna 10-, 100- utan att av

samhällsekonomiska kost:för deaktiekapitaletminskaelleröka attatt
betydande.skall blinaderna

medutredningenanförda förordardetgrundPå systemetattav
s.k.medmed sådantaktiernanominella belopp ersätts ett systemnu
ochfinns i bl.a.shares Förentavaluekvotaktier no-par staternasom

nominella värden.någrainte åsättsaktiernainnebär attsom

arbetetfortsattaDet

finns skälutvärderatsFörsta hardenresultatetdet sedanOm etappenav
förslaglägga framfå i uppdragutredningenkommervidare, attatt

lagändringar.till behövliga
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uppdragUtredningens1

särskildregeringentillkallademaj 1997denbeslut 15Genom en
behovundersöka vilketuppdragmed1997:76utredare dir. att

försäkringsaktiebolag harochbankaktiebolagaktiebolag,svenska attav
svenskiakties nominella beloppaktiekapital och änkunna annatange
företagbehov svenskaundersöka vilketvidareskallUtredarenvaluta.

Utrednings-redovisning ifinansiellasinhar kunna upprättaatt euro.av
sekreterareSakkunniga ochi juni 1997.inleddesarbetet experter samt

den augustiVid sammanträde 181997.förordnades under sommaren
aktiekapital och redo-Utredningenutredningen1997 namnetantog om

utländsk valuta.visning i
behovetförsta böri två lUtredningen skall etappgöras etapper. en

behovetkronor respektivesvenskavalutaaktiekapital i än avannanav
behov därvid konstate-verkligtOmi analyseras.redovisning etteuro

diskuteras. dettillgodose behovet Omprincipiellaolikabör sätt attras,
finns skäl gåhar utvärderatsförstadenresultatetsedan attetappenav

fram för-få i uppdrag läggaandraiutredarenvidare, bör attetappen
lagändringar.behövligatillslag

frågorutredningen debehandlardelbetänkandeförevarandel som
ochBehovsanalysenförstabehandlas iskalldirektivenenligt etapp.en

författ-förslag tillvissaprinciplösningar illustrerasutredningens av
därmedluckrasoch 2mellan 1Gränsenningsändringar. etapp upp, men

bl.a. avskaffandefråganangelägetfunnit detharutredningen ettatt om
möjligt.sånominella beloppaktiernas avgörs snart somav

författ-genomförande deomedelbartförsvårainteFör ettatt av
aktiebolags-ändringar iförslagenföreslås gårningsändringar utsom

Aktie-medvetenvälUtredningen1975:1385.lagen är attom
lagrumlagförslag beträffandeframlagtbolagskommittén somsamma
Regerings-ankommerskall ändras. Detföreslårutredningen nu

utredningsförslagen.samordnakansliet att
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syftenRedovisningens2

redovisning.företagensbarauppdragUtredningens externaavser
årsbokslutet, års- ochbokföringen,löpandeomfattar denDenna

löpandedelårsrapporter. DenFöretagetsochkoncemredovisningen
såväl årsbokslutetinformationen igrund förtillliggerbokföringen som

Årsbokslutet, offentligt,intekoncernredovisningama. ärochårs- som
Års- ochunder året.haraffärshändelsersammanfattar de ägt rumsom

syftar framförutformningliknandeharkoncernredovisningama menen
och kon-års-företagets intressenter. Förinformation tillallt till att ge

skallhandlingarnasärskilda kravgällercernredovisningama att
offentliggöras.

uppgiftden har tillredovisningför all är attGemensamt attextern
ställning vid vissautveckling och dessekonomiskaföretagetsredovisa

bild avkast-därmedRedovisningen kantidpunkter.bestämda avge en
redovisningsinforma-Korrekti företaget.kapitalinvesteratningen på

fördelasmedverka tillkanbeslut ochunderlättartion även att resurser
alternativa användningar.olikamellaneffektivtmera

framtidagrundvalen fördock inte baraskallRedovisningen utgöra
kontroll ochunderlag förskall ocksåbeslut. Denekonomiska enge

medelsförvaltning. lnomverksamhet ochuppföljning företagens ettav
till grund förgranskningårsredovisningen och dessliggeraktiebolag
verkställandeochansvarsfrihet för styrelsebeslutaktieägarnas om

betydelseredovisning ocksåBokföring och störstadirektör. är avannan
oegentligheter,ekonomiskamisstankarutredandetvid t.ex.omav

Även har redovisningenavseendeni andragäldenärsbrott.ellerskatte-
företagenkontrolleramöjlighetersamhälletsförbetydelse attatt upp-

instruktioner.ellerolika författningarställs ikravfyller de som
fördirekt betydelseredovisningen ocksålagstiftning harsvenskl en

lagstiftningen harassociationsrättsligadenskydd. lborgenärernas
vinstkopplats till denvinstutdelningtillmöjlighetennämligen som

årsredovisningenfastställda sebolagsstämmanenligt denredovisas av
kap.bl.a. l2 ABL.

beskattningenbetydelse förocksåharRedovisningen stor av
bedömningennämligentaxeringen skernäringsverksamhet. Vid av

redovisningen, i deninnehållet igrundvalkostnaderochintäkter av
mellanSambandetnågotSkatteregler fordrarsärskildaintemån annat.



26 Redovisningens syften SOU 1997:181

redovisning och beskattning kommer behandlas i detnärmareatt
följande.

Bland de Företagets intressenter till vilka redovisningen kan sägas
rikta sig kan främst företagets kreditgivare,nämnas leverantörer,ägare,
kunder och anställda. Gemensamt för dem de förväntar sigär att ett
visst ekonomiskt utbyte sina relationer med företaget. har därförDeav

intresse kunna kontrollera och följa derasett anspråk inteatt attav upp
åsidosätts. har ocksåDe intresse kunna bedömningarett göraattav av
Företagens vilja förmågaoch uppfylla framtida avtal.att

Även i egenskap beskattningsmyndighet harstaten, anspråksom av
på framtida betalningsströmmar från företagen i form skatter ochav
avgifter, har intresse viss information företagets ställning ochett av om
resultat. Sådan information kan också ha betydelse för möjligheterna att

offentligsamla statistik.
de angivna intressenternaAv brukar kapitalplacerare och kredit-

givare framhållas de primära. l marknadsekonomi behöver desom en
tillhandahåller kapital relevant och tillförlitlig information denärsom

skall bestämma investeringar skall till kreditgivninggöras,var vem
skall ske och till vilket pris. den informationOm tillhandahålls ärsom
oriktig eller vilseledande, kan effekten bli kapitalet kanaliseras tillatt
ineffektiva verksamheter. En betydande och kontinuerlig felallokering

kapital kan i sin medföra för samhället skadliga ekonomiskaturav
konsekvenser. Sådana negativa konsekvenser kan också bli följden av
beslut fattas i offentligaden sektorn grundval felaktig ellersom av
vilseledande information företag. Redovisningen syftar tillytterstom

möjliggöra effektiv fördelning kapital i samhällsekonomin.att en av
informationDen lämnas i den redovisningen i vissexterna ärsom

utsträckning Standardiserad. Standardiseringen ökar möjligheterna till
jämförelse mellan olika räkenskapsperioder och mellan olika företag.
Olika intressenter kan emellertid ha skilda önskemål det gällernär ut-
formningen företagets information. Det självfallet omöj-externa ärav
ligt med Standardiserad information tillgodose allaatt önskemål. Det är
därför nödvändigt vid utformningen redovisningsreglernaatt vägaav
olika intressen varandra. förEtt samtliga intressentermot grund-
läggande krav dock företagens redovisningär användbar be-att är som
sluts- och kontrollunderlag. För redovisningen skall tjäna dessaatt
syften måste antal kvalitativa krav ställas redovisningen.ett l
moderna framställningar brukar dessa sammanfattas i begreppen
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.

Kravet relevans innebär bl.a. informationen bör utformadatt vara
så den kan ligga till förgrund uppföljning och utvärderingatt en av
upprättade planer och tjäna underlag för bedömning fram-som en av
tiden. Informationen skall väsentlig, dvs. inriktadäven sådantvara
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viktigt för intressentensanledningdet finns ärtroattsom
beslutsfattande.

informationen skall beskrivatillförlitlighet liggerkravetl att
skallneutral. redovisningenverifierbar och Attverkligheten samt vara

ekonomiska transaktioner kan behövainnebärverklighetenbeskriva att
inte enbart efter sin legalaekonomiska innehåll ochsittredovisas efter

verifierbarhet följerform. kravetAvform substance attover
kunna nåanvänder mätmetoder måstebedömareoberoende sammasom

neutralitetförutsättningar.utifrån Kravetresultat sammasamma
perspektiv kanfrånredovisningen bör utgåinnebär ettatt som

informationen skallbehov. Förolika intressentgrupperstillgodose att
försiktighet, dvs. tillgångarpräglasden vidaretillförlitlig bör avanses

kostnader får inteoch skulder ochövervärderasfår inteoch intäkter
innebärpräglas fullständighet. Detslutligenbörundervärderas. Den av

nödvändigatransaktionerinnehålla allaredovisningen skall äratt som
bli missvisande.inte skallför informationenatt

lämnade informationeninnebär denjämförbarhetpåKravet att
information företagetmotsvarandejämföras medkunnamåste om

informationmed motsvarandetidsperiod ochavseende någon annan
konsekvens iinnefattar därför kravfrån företag. Kravetandra ett

redovisningen.





SOU 1997:181 29

europeiskaDen valutaunionen

Enligt det övergångsscenario fastställdes Europeiska rådet vidsom av
Madridmötet i december 1995 inleds den första fasen i övergången till
den valutan, våren 1998, då EU:s ochstats-gemensamma euron,
regeringschefer skall besluta vilka länder skall delta i valuta-om som
unionen. januariDen 1 1999 inleds den andra fasen. blirDå euron en
självständig valuta och omräkningskurserna mellan och de del-euron
tagande ländema låses oåterkalleligen. Den europeiska centralbanken,
ECB, då sin operativa verksamhet ochstartar penning-en gemensam
politik införs. Eurosedlarna och introduceras i den tredjeeuromynten
fasen, vilken enligt övergångscenariet skall den januari1starta senast
2002. Under denna fas, skall begränsas till högst månader, kansom sex

och de nationella valutorna användas parallellt. Efter denna faseuron
blir det enda legala betalningsmedlet i medlemsstaterna. Deeuron
nationella sedlarna och dras in. Ds 1997:59 5.mynten s.

Regeringen har i 1997/98:25 föreslagit Sverige inte börattprop.
införa betalningsmedel här i landet, då den tredjeeuron etappensom av
EMU inleds. Sverige bör emellertid hålla dörren föröppen ett senare
svenskt deltagande i valutaunionen. Om regeringen finner Sverigeatt
bör delta i skallEMU frågan underställas svenska folket för prövning.

Europeiska Kommissionen har i samråd med kontaktkommittén för
redovisningsfrågor undersökt hur den befintliga europeiska redovis-
ningslagstiftningen kan användas vid införandet Kommis-av euron.
sionen har publicerat resultatet sina undersökningar i skrift medav en
titeln Redovisning för införandet Av skriften framgår bl.a.av euron.
följande.

Övergången till den valutan kommer ske iatt tregemensamma
faser, för vilka bestämda datum har fastställts.

Fas A. Den ekonomiska och unionen inledsmonetära-
År 1998 kommer Europeiska centralbanken så detupprättasatt ärsnart
känt vilka länder kommer delta i den tredje EMU.att etappensom av
Villkoren för hur den penning- och valutapolitiken skallgemensamma
bedrivas kommer fastställas och tillverkningen sedlar och iatt myntav

kan börja. Förberedelserna i de deltagande medlemsstaternaeuro
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denna fas, i offentliga förvalt-intensifieras under särskiltkommer att
i kommerfinansiella institut. Ekonominningar, banker och stort att

grundval de nationellaförut, dvs.fungerafortsatta att avsom
valutorna.

unionenekonomiska ochFaktisk början för denFas B. monetära-
den januariden december 2001 och börjar l 1999fas slutar 31Denna

och de deltagande nationellaomräkningskurserna mellandå euron
blir valuta. Valutornaoåterkalleligen låses ochvalutorna euron en egen

kommermedlemsstaternaför de deltagande ersättasatt av euron som
enhet i sina underenheterbåde i sin l euro,kommer uttryckasatt egen

valutaenheterna, dvs. de tidigare natio-de nationellaoch i100 cent
medlemsstaterna.för de deltagandenella valutorna

användakan också börja enheten Deekonomiska aktörernaDe euro.
internationell eller europeiskverksamhet inomharföretag mestsom

till för helatidigast kommertroligenhandel de överär att euronsom
nationella förvaltningarna kommersin verksamhet.eller del Deav

de inteförbereda sin övergångaktivtockså fortsatta attatt egen om
förse ekonomiska aktörer ochden. kommerredan genomfört De att

informationen införandet dennödvändigamed denkonsumenter om av
valutan.gemensamma

Deñnitiv övergång tillFas C. euron-
belopp den decemberkommer 31Efter den december 20013l som

i de deltagande medledlemsstaternasuttrycktafortfarande2001 var
uttryckta i enhetenbetraktasnationella valutaenheter att som euro,

enligt de officiella kurserna.omräknat

och tidsperiodjanuari 2002 under kortoch med denSenast från l en
månader kommermedlemsstat, dockfastställs varje högstsom sexav

omlopp ersättningde eurosedlarna och isättaseuromynten att somnya
valutaenheterna.gamla Dennaoch i de nationellaför sedlarna mynten

nödvändigt förvad striktinte längrefas bör än är attsomvara
kan bli följdenkomplikationer för valutanvändarnaeliminera de som

omlopp jämsides medfortsätter inationella valutaenheter att varaom
tidsperiod. Opera-valutaenheten underden längregemensamma en

juli då eurosedlaravslutad den 2002tionen kommer senast latt vara
lagligtde enda sedlar ochoch kommer ärmynteuromynt att somvara

deltagande medlemsstaterna.betalningsmedel i de
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Kommissionen drar Följande slutsatser sin undersökning.tre av

Införandet kan hanteras inom för den befintligaeuronav ramen
europeiska redovisningslagstiftningen.

Införandet det inte nödvändigt införa ytterligaregör attav euron
gemenskapslagstiftning, varken för ändra befintliga direktiv eller föratt

ytterligare harmoniseraatt normer.

Medlemsstaterna kan använda den befintliga redovisningspraxis som
tillåten enligt redovisningsdirektiven for övergången tillär euron.
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Sammanställning av svaren

enkätutredningens

Redovisning i4.1 euro

Behovet4.1.1

behov kunnasvenska företagEnligt flesta enkätsvaren harde attav
utländsk valuta.i ellersin finansiella redovisningupprätta annaneuro

koncern-föreligga kunnasärskilt behovEtt upprättaattstort anses av
handlingnämligen denredovisningen i Koncemredovisningen äreuro.

kapital-den internationellatilldrar sig det intressetstörstasom
emellertidFinansanalytikers Förening påpekarmarknaden. Sveriges att

utländsktdet i svenska börsbolagen i dag finnsde redan ett stort
svenskaägarinslag. Hittills har det inte varit problem med denågot att

företagens internationella placerarnaredovisning sker i kronor. De är
redovisningar i olika valutor inklusive kronor.tolkaattvana

inansanalytikers förening: de marknadsnoterade bolagenSveriges FörF är
förflesta fall koncemredovisningen den intressantadet i de ärsom

verk-internationelltaktiemarknaden. Koncemredovisningen i de större
ibaserad bolagsbokslut olika valutorbolagen i radär somsamma en

konsolideringen räknas till kronor enligt omräkningsprinciperde somom
förförenliga redovisningssed. bakgrund detmed god dennaMot ärär

ikoncemredovisningbolagen inget tekniskt problem upprättastort att
devaluta kronor. i dag svårt bedöma behovetDetän är attattannan av

marknadsnoterade bolagen sin redovisning i Trots attpresenterar eneuro.
liggerdel aktieägandet i börsbolagen, cirka tredjedel, i dagstor av en

iskerutländska händer och del företagens verksamhettrots att storen av
problemvaluta kronor verkar det hittills inte ha varit någotän stortannan

redovisningföretagens skett i kronor. internationella placerarnaDe äratt
Åtolka redovisningar i olika valutor inklusive sidankronor. andraattvana

genomförande medförakan del europeiskaEMU deett att storav en av
företagen redovisa ikommer del i dag svårtHuratt är attstoreuro.
bedöma. bl.a. på StorbritannienDet beror går med. det borde ingåMenom
i departementets beslutsunderlag i vilken omfattning de europeiska stor-
företagen kommer ha sin koncemredovisning i 1999 respektiveatt euro

europeiska storföretagen2001. Om de redovisar i de svenskaeuro men
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innebäradettakankoncemredovisningen i kronorhatvingasföretagen en
rimligkapitalmarknaden. Eninternationelladenkonkurrensnackdel

koncemredovisning fårmedgerlagstiftningendärförlösning attattvore
kunna fåbordemöjlighetså önskar. Dennaföretagför deske i someuro

frånredan 1999.utnyttjas

del-Sverigestillkopplatinteenligtuppgivna behovetDet är svaren
siktfall längrei påföreligger oavsettitagande EMU vart omutan

i dettareflektionvanligeller inte.valutaunionen Enmed iSverige går
ha sinkunnagenerellt behovharföretagen attsammanhang ettär att av

särskilt USDvarvidsvenska kronor,valutaredovisning i änannan
inte frånskiljer sigvalutornationellautländskabehovDettanämns. av

problemför redovisning. De ärutnyttjakunnabehovet somatt euroav
ocksåsvenska kronorvalutaanvända äränförenade med att annan

utländskellerUSDgällersakendesamma oavsett annaneuro,om
valuta.

elleriredovisningenhamöjligtblirfall detdetFör att annaneuro
får valfrihet.företagenviktigtenligt fleradetvalutautländsk attär svar

i främ-redovisningenvill hadeväljakunnasålunda frittbörDe om
bör defrämmande valutade väljerinte ochellermande valuta enom

användas.skallvälja vilkenfritt få som
registreringsverkets PRV,ochbl.a. Patent-enkätsvaren,någraI av

redovisningsvaluta,väljatillåtsfall företagendetförpåpekas att
AktiespararesSverigesförsvåras.företagolikajämföramöjligheten att

oavvisligt kravdetskäl attärRiksförbund ettattsammaavanser
marknaden i kronorsvenskadeninformerarbolagmarknadsnoterade

redovisningsvaluta kronorväljer någon änbolagoch deatt annansom
koncernredovisningarochårs-parallelltskyldiga upprättaskall attvara

i kronor.

självabolagenRiksförbund: AktiespararnaAktiesparares attSveriges anser
meddockFrågan hängerredovisningsvaluta.få väljaskall samman

marknads-oavvisligt kravaktiemarknaden. Dettill attinformationen är ett
Är sådetmarknaden i kronor.svenskadeninformerar attbolagnoterade

redovisning ske.parallellredovisningsvaluta måstevaltbolaget enannan -
minimerarocksåredovisningkostnadseffektivadministrativtEn som

förutsätterhelhet.marknaden i sin Dettavalutaexponeringar attgynnar
information bolagetstill relevanttillgångfortfarande harmarknaden om

dessahög kvalitet. Omjämförbar ochutvecklingochsituation är avsom
självabolagenbedömningförbundetsinte försämrasförutsättningar attär

löpandei denskall användasvalutavälja vilkenlämpadebästär att som
tillbegränsasinte enbartredovisningsvaluta börValetredovisningen. av

redovisningsenhet inte havaletfinansanalytiker bedömsFör aveuro. -
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någon särskild effekt. idagDe redan väl insatta i hur valutaomräkningarär
i olika situationer behandlas. marknaden i sin helhetFör inte skallatt

i informationssituationhamna i förhållande till de bolagsämreen som
väljer någon redovisningsvaluta kronor, Aktiespararnaän attannan anser

skyldigabolagen skall års- och koncemredovisningar iupprättaattvara
kronor. gäller såväl under övergångstidDetta Sverige väljer atten som om
stå utanför EMU.

given utgångspunkt i enkäten företagensEn deklarationer skallattvar
i svenska kronor. har föranlettDet många i sina påpekaattavges svar

företagen tvingas hantera kronor ioch parallellt denatt om euro
finansiella redovisningen och i den rapporteringen, så innebärexterna
det kostnader försämrar de svenska företagens konkurrens-extra som
kraft utländska konkurrenter. Kooperativa Förbundet KFgentemot
pekar i sitt på den utdragna och kostsamma dubblering redo-svar av
visningssystemen uppkommer deklarationerna skall inärsom avges
svenska kronor och uttrycker farhågor för redovisnings- ochstora
avstämningsproblem Någon analys vilka och hurnärmare storaav
dessa kostnader kan beräknas bli lämnas emellertid inte. någotl svar

för fall företagen inte tillåts redovisa i kronor,det änannatattanges
svårigheter företagenfinansieringen i kronor blir dyrare och uppstår för

föranskaffa utländskt kapital. Andra uttrycktvärtemotatt svar ger
skaffa kapital utomlands inteuppfattningen möjligheternaatt att

redovisningen sker i svenska kronor eller utländskpåverkas av om
valuta.

och taxering iDeklaration4.1.2 euro

önskvärt deklaration ochframhålls detfleral är ävenattattsvar
taxering isker euro.

utgångspunkt i enkäten deklara-lndustriförbund:Sveriges En sägs attvara
går januari skallSverige med i den 1999tion och taxering EMU läven om

lndustriförbundet beklagarövergångsperioden. dennaske i SEK under
varit förutsättningslösbegränsning i arbetet. hade önskvärt medDet en mer

prövning frågan. Enligt förbundets mening, bl.a. framförts isomav
departementspromemorian iPraktiska euroförberedelserremissvar över

bör, i händelse svenskt inträde i valfrihetSverige Ds 1997:9 EMU,ettav
redovisningsvaluta valfrihet iföreligga beträffande och denna bör gälla alla

information.där företagen lämnar redovisningsrelateradsammanhang
Kontaktkommitten i promemorianligger också i linje med vad uttalatDetta

införandet På nämligenRedovisning för 23 sägs attav euron. s.
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offentliggöraflexibilitet och tillåta företagenbör visamedlemsstaterna att
ändamål, exempelvis iför administrativainklusiveräkenskaper i euro,

december 2001.31under fas dvs. januari 1999skattesammanhang, B 1 -
beskattningssamman-iredovisningsinformation lämnasSå länge som-

årsredovisning iskulle möjlighetihang måste SEK upprättaattenanges
merarbete och därmedinnebärautnyttjades,den avsevärtettomeuro,

refere-givna utgångspunktenMed denför bolagen.ökade kostnader som
intresse.sådan möjlighet begränsat Detsammasåledesärrats avenovan

bokföringen.löpandegäller den

redovisning i villBeträffande frågornaSvenska Bankföreningen: euroom
enkäten,ide förutsättningarframhållaBankföreningen att som anges

intesvenska kronor,taxering skall ske ideklaration ochnämligen äratt
yttrandeframfört i sittBankföreningenhar övergodtagbara. Detta

Sverige Ds 1997:9. Omeuroförberedelser iPraktiskapromemorian -
många företagår kommerfrån 1999med i EMUSverige går attstarten

övergångsperioden.i redan undertransaktionerbokföra sinavilja euro
starkt skäl för allauppfattningBankföreningensenligt attDetta ettär

deklarationer och alla slaglämnavalfrihetföretag bör ha att av
ochunder åren bankereller 1999-2001. Förkontrolluppgifter i kronor euro

kontrolluppgiftsskyldigheten mycketföretagfinansiellaandra utgör en
meddet därför särskilt angelägetinstitutbörda. dessabetungande För är

område.flexibilitet på dettamöjligastörsta

går de konkretasamfundetRevisorssamfundet SRS: InnanSvenska
anledning dennågot berörafinns detredovisningsproblemen att

iredovisning för skatteändamål skall skeligger ibegränsning attsom
euroför-promemorian Praktiskaremissyttrandetsvenska kronor. I över

för företagen bör kunnautveckladesSverigeberedelser i argumenten att
i och svenskapå båderedovisningenuppgifter baseraslämna eurosom

vill dock peka påhär.inte Samfundetkronor, de skall attupprepas
införandet euroRedovisning föri promemoriankontaktkommitten ut-av

företagenoch tillåtabör visa flexibilitetmedlemsstaternatalat attatt
beskattningsändamål underockså förredovisning i över-upprätta euro

vikten skatte-vill framhållaSamfundetgångsperioden 23. attav-
be-pågående arbetet,för detbelyses inomfrågoma även omnuramen

betydande omfattningmöjligt itordegränsningen gäller. Det attvara
redovisning förmararbete blir följdenbegränsa företagens attavsom

före-skesvenska kanskall ske i kronor.skatteändamål Detta attgenom
förenklad form Valutaomräk-redovisa itillåts göratagen aveneuro men

momsredovisning fram.underlagen för Ensamband medning i tasatt t.ex.
vissasåledes inte krävasredovisningen börfullständig följsamhet utanmot

med hänsyn till de kortabör kunna tolereras,skattemässiga kursdifferenser



SOU 1997:181 Sammanställning på utredningens enkät 37av svaren

redovisningsperiodema och förväntad knytning i någon form tillen euro
kan dessa bli små.antas

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Vilka behov har
svenska aktiebolag redovisning i under tiden 1999-2001,av euro om
Sverige går i valutasamarbetet taxeringen sker i svenskamen om
kronor Skälen för bestämma aktiekapital och aktiers nominellaatt
belopp i giltiga vad gäller redovisningen.är Redovisningäven ocheuro
taxering i olika valutor dock påtaglig olägenhet.är Begränsadeen
administrativa medför denna olägenhet ökar mindre företagetattresurser

SRF det angeläget inträdeär. i valutasamarbetetytterst att görsser som-
snabbt och koncentrerat. Deklaration och taxering så viktiga komponen-är

de inte kan ställas utanför. åberoparSRF i denna del vadter att EU-även
kommissionen iuttalat Redovisning för införandet euron. l exempel-av
vis punkt 97a medlemsstaterna bör visa flexibilitetsägs och tillåtaatt
företagen offentliggöra sina räkenskaper i inklusive administrativaatt euro,
uppgifter i taxeringssammanhang, under övergångsfasen. SRFsom anser-

deklaration och taxering ska kunna ske i i de fallatt redovisningeuro
medges i Kommittédirektivet Dir. 1997:76 ifrågasätts SRF i deneuro. av
del det uttalas utgångspunkten för utredaren bör deklarationatt ochattvara
taxering ska ske i svenska kronor. medger inteDet praktisk hanteringen av

eventuell övergång och står dessutom i strid med kommissionensen
intentioner. Valutaomräkningen omfattande uppgift volymmässigtär en-
för skatteförvaltningen, därutöver bör problemet hanterbart.men vara
Färdiga underlag från skattskyldiga ska omräknas vid bestämda tidpunkter
under likvärdiga omständigheter. deFör skattskyldiga situationenär
annorlunda. ställs införDe löpande hantera omräkningsproblem underatt
varierande förhållanden i verksamheten. Framför allt i de minsta företagen,

det antalet uppgiftslämnare,utgör saknas för ändamålet.storasom resurser
Slutsatsen måste bli den tillkommande omräkning kan bli aktuell iatt som
taxeringssammanhang måste åligga skatteförvaltningen, inte de
skattskyldiga. Vilka behov har svenska aktiebolag redovisning iav euro-
under tiden Sverige1999-2001, inte går i valutasamarbetet ochom om
taxeringen sker i svenska kronor Småföretagen har normalt manuella
rutiner för valutaomräkning i de fall detta förekommer. innebärDet att om
Sverige inte går med i valutasamarbetet det väsentligt merarbeteär ett att

redovisningen i samtidigt taxeringupprätta ska ske i svenskaeuro, som
kronor... Taxeringen bör inte brytas sitt sammanhang. En rad affärs-ut ur
mässiga omständigheter företagen tidigt kommer i kontaktgör medatt

Företag med gemenskapsintern handel eftersträvar rimligtvis fakture-euro.
ring i vilket påverkar fakturering tilläven svenskaeuro, motparter utan

gränsöverskridande transaktioner de minsta företagen.även Störreegna -
företag förväntas börja betala löner i i tidigt skede, vilket inne-ut etteuro
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därmedochtill konsumentersnabbt spridshanteringen ävenbär att euroav
eller någraofta drivsföretagbestårdetaljhandeln,till enavsomavsom

såbehovstarktuppkommasnabbtkommer ettDet att av enpersoner.
valutahantering,till enhetligmöjligtövergångkonsekventochsnabb som

i flerahandelefterrutiner inrättadeharföretageftersombland annat
taxeringenjustmycket uddablir detperspektiv ute-dettavalutor. l om-

inkomsttaxering,sig detsvenska kronor,i rörskerslutande mer-vare
punktskatter.ellervärdesskatt

ochdeklarationGivetiRedovisningförening:Finansbolagens atteuro...
svenskavilka behovfråganställs härkronori svenskaskall sketaxering

löpande bok-i denanvändaharmeningföreningensenligtföretag att euro
uppdeladesi Härkoncemredovisningarochföringen upprättaatt euro.

december 2001januari 311999alternativet lfråganockså om-
igår med EMU.Sverige intealternativetochmed i EMUgårSverige att

någoti iredovisaintresseingetframkommedlemsföretagenFrån att euro-
taxerings- ochpreferensenställetalternativ. l attdessa varasynesav

sidanframkom, viddensamma. Däremotbörredovisningsvalutan avvara
iskall kunna skeredovisningochtaxeringönskanfrågeställningen, euroatt

i Sverige.betalningsmedellagligtvalutandenså ärsnart

övergångsfasengår EMU; undermed iSverigeBehovet euro omav

Sverigesituationendensikte påfrågainnehöll attEnkäten togsomen
frånredan2002, dvs.med årochfrånmed i EMUgåsig förbeslutar att

den fråganmajoritet attövervägandeEn angersvarenstarten. av
underredovisa ikunnabehovdå harbolagsvenska attett euroav

december 2001.den 311999januariövergångsfasen den l -
uppfattning. KF,uttryckeremellertidfinns motsattDet ensomsvar

FörsäkringsförbundSverigesHandel ochSvenskGrossistförbundet
fallibehovetellerföreliggerintebehov vartnågotsåledes attattanser
intefall Sverigeförövergångsfasen eller detmindre undermycketär

med i EMU.går
företagsvenskaeftersomHandelSvenskGrossistförbundet attanser

deklarationersinalämnakunnainte kommerövergångsfasenunder att
behovinte heller någotföreliggersåkronor, attsvenskaiän avannat

ochutdragnadensittpekar ii KFredovisakunna svareuro.
uppkommerredovisningssystemen närdubbleringkostsamma somav

förfarhågoruttryckerochkronori svenskaskalldeklarationerna avges
avstämningsproblem.ochredovisnings-stora
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Sveriges Industriförbund: detFör flertalet små och medelstora företagstora
skulle möjlighet ha löpande bokföring ochatt årsredo-en upprättaatt
visning i sannolikt ha ganska liten betydelse, Sverige gåräveneuro om
med i EMU från Detta bör emellertid inte ledastarten. till slutsatsen att en
valfrihet för näringslivet helhet skulle sådan mindre betydelse.som vara av
För bolag med internationellstörre verksamhet framför allt i sådana länder

ingår i EMU kan det finnastvärtom intresse hasom bådeett stort attav
bokföring och årsredovisning i Detta gäller särskilt sådana bolageuro.

enligt vad anförs i det följande, kan viljasom, sinsom antas upprätta
koncernredovisning i Koncemredovisningen publiceras nonnalt till-euro.

med moderbolagets årsredovisning och isammans ochatt en samma
handling använda två olika rapporteringsvalutor kan skapa förvirring. -
Sammanfattningsvis förbundet det bör möjlighetatt öppnas föranser en
förtagen välja valuta under övergångstiden, bådeatt vad gäller den löpande
bokföringen och den redovisningen.externa

Svenska Bankföreningen: Bankföreningen starka skäl talar förattanser att
företagen bör ha möjlighet få redovisa i redanatt under över-euro
gångsperioden. mångal företag med internationell verksamhet kommer det

naturligt alla transaktioneratt bokförs iatt införvara svensktetteuro
EMU-medlemskap. Det då olämpligt de inte också fick lämna sinvore om
officiella redovisning och statistikuppgifteräven till myndigheterna i- -

Föreningen det därför angeläget det skapas möjligheteuro. föranser att
företagen redovisa i ochatt statistikuppgifteratt irapporteraeuro euro
redan fr.o.m. år 1999; dock bör inget tvång härom finnas under övergångs-
perioden. dagslägetl ofta jämförelsergörs mellan olika internationella
företag, de redovisar i olika valutor.trots jämförbarhetenatt Att skulle
minska mellan olika företag, vilket ibland hävdas, därför inget bärandeär
skäl möjlighet till redovisning imot Dessutom skulleen euro.
jämförbarheten öka mellan svenska företag redovisar i ochsom euro
utländska företag redovisar isom euro.

Finansinspektionen: Enligt Finansinspektionens uppfattning finns inget
formellt hinder för användande i den löpande bokföringen redanav euro
under övergångstiden, Sverige går med i EMU. Euro och kronor blir dåom
olika valörer valuta. Behovet kunna välja tidpunkt förav samma attav
övergången till i den löpandeEMU bokföringen Avseendeeuro är stort. -
årsredovisningen det, enligt inspektionensär bedömning, betydelse förav
främst internationellt verksamma företag kunna sina årsredo-att upprätta
visningar i redan under övergångsperioden.euro

SRS: Ofta behovet för mindre företagantas redovisa i be-att euro vara
särskiltgränsat, skatteredovisning skall ske i svenska kronor.om Detta
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dockbedömerSamfundethemmamarknadsföretagen.för atttorde stämma
oftavadutsträckningbetydligti änutlandsberoende företag större som an-

bl.a.hängerredovisa i Dettakommer överväga att sammanatt euro.tas
i olikauppgiftsskyldigheti och hurtransaktionerfrekvensenmed euroav

redovisnings-ocksåfaktorerViktigafullgöras.skall ärsammanhang
hantera ochmöjligheteradministrativaandraoch attsystemsprogrammens

individu-faktorerBedömningen ärvalutor.olikakonvertera styrs somav
svårt generelltdärförolika företag. Detmellanvarierar är attella och som

frågor kringhanteraföretag kommerolikaspecificera hur atttyper av
sig förbeslutardär SverigescenarioSärskilt i attredovisning i etteuro.

utlands-debetydandedet förväntaskani EMUmed att avgruppen
förinte minstiredovisakommerföretagen övervägaberoende attatt euro,

samfundetbedömerbakgrund häravMot attredovisning.intern en-
kommeri före 2002redovisaföretagsvenskaför attvalmöjlighet att euro

före-antal mindreocksåföretagenbartutnyttjas inte ettstörre utan avav
harsärskilt företaggällerutlandsberoende. Dettaföreträdesvis som entag,
ingår iländerinköp frånoch/ellerförsäljningsinbetydande andel somav

i övrigt sker iredovisningdäriingår koncernerellerEMU euro.som

huvuddelenkommerföretagRedareförening: De göraattSveriges avsom
ha sinbehovha starkti kommereller USD attaffärer i ettsina Euro att av

Sammanfattnings-eller USD.ibokslut Eurooch sinabokföringlöpande
möjlighettillmäter fråganviktvilkenframhållaåterigenvillvis om

anslutning tillsvenskvaluta,operativai företagensredovisning oavsetttill
kravetinternationell verksamhetmed ärföretagEMU. För stor

omfattning.betydandeolägenhetkronori svenskaredovisning aven
ställning ochÅrsredovisningen bild företagetsrättvisandeinte avger en

svenskakrav redovisning ikvarståendesåledesresultat. Vi att ettanser
bild. tillrättvisande Nödvändighetenmed kravetoförenligt attkronor är

internationell valutaalternativa bokslut i närkostnader låtabetydande göra
ocksåkapitalmarknaden måsteinternationellatill dentillgångvill haman

framhållas.

Även efter deni 31sig för med EMUbeslutarSverigeKF: attom
skalldenna tidpunktframredovisningendecember 2001 t.o.m.attanser

för direktförberedelser iochsvenska kronorske i görs systemenatt en om-
l/l. Alla andrafrån och med dentillövergång Euronochräkning
inkomstdeklara-vidavstämningsproblemsvåraskulle orsakaalternativ

och kostsamutdragendylikt och medföramomsavräkningar ochtioner, en
dubblering system.av

HandelSvenskHandel: GrossistförbundetSvenskGrossistförbundet anser
redovisningen och förför den löpandevalutaanvändasskallkronoratt som
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års- och koncemredovisningar under övergångsperioden 1999-upprättaatt
kräva svenska företag skall använda under övergångs-2002. Att att euro

Små och medelstora företag skulleperioden icke önskvärt. drabbasär av
för hantera två valutor i sinaonödiga kostnader Därutöveratt system.
myndigheterna inte klara hantera årsbokslutkommer de svenska att attav

ioch redovisningar euro.

går iBehovet Sverige inte med EMU; vidav euro om
utanförskapett

fråga sikte den situationen SverigeEnkäten innehöll tog atten som
utanför eller vidbeslutar sig för stå EMU gå med tid-attatt en senare

frågan svenska företag vid svensktpunkt år 2002. Svarenän ettom
utanförskap behov kunna redovisa ihar överensstämmerattav euro

fråga beträffande övergångsfasen. flestamed på Denära svaren samma
de tillfrågade således det föreligger sådant behov.att ettav anser

lndustriförbund: därför sannoliktSveriges högst flertaletDet är att
moderbolag i fall i internationellt verksamma koncerner kommervart att-

till redovisningsvaluta i koncemredovisningen. Dettaöver euro som
Sverige utanförgäller EMU.även stannarom

Sverige beslutar sigSvenska Bankföreningen: Om för stå utanför EMU,att
frågan i denna del enkäten,vilket den andra finns det enligt Bank-är av

föreningens uppfattning inte behov kunna ha redovisningen iattsamma av
hanteringfrågan parallell kronor och såväl iVad avser om av euroeuro.

ibokföringen den rapporteringen kan Bank-den externasomegna
skulle mycketkonstatera detta komplext och kostsamt.föreningen att vara

intresse komplettera årsredovisningdock finnas ochkanDet ett attav
sammanställningar i principenmeddelårsrapporter övergeutan att atteuro

i kronor.publicerasliuvuddokumenten

intensivt transaktionsflöde iharFinansinspektionen: Företag ett eurosom
sin löpande bokföring i Detta kankan behov haha sär-attett euro. varaav

marknads-värdepappershandeln. För svenskaskilt betydelsefullt inom
prisnotering i vidvärdepappershandelplatser för ävenövervägs etteuro

funktionellhar valutautealternativ. olika skälFöretag en annansom av-
löpande bokföringen ibehov ha densvenska kronor kan haän ett attav

betydande icke till-företag harkanDetta monetärat.ex. someuro. vara
finansierade ii utländsk valuta ochgångar intäkter ärsomsom generar

behöverföretagInternationellt verksammautländska valuta. somsamma -
kapitalmarknaden kan behövainternationellasig denpresentera gentemot
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sina års- och koncemredovisningar i Alla skälen,upprätta treeuro. men-
främst det första, talar för möjlighet kunna föra löpande bokföringatten
och års- och koncemredovisning i eller utländskupprätta euro annan
valuta. Behov redovisa i utländsk valuta till följd företagetsatt attav en av
funktionella valuta svenska kronor torde f.n. ovanligt.är änen annan vara

situation kan komma förändras vidDenna bildandet EMU. Föratt av
företag har strukturella valutaexponeringar fördelar sigsom nu som

kommer övergå tillolika valutor, kan komma bliatt attsom euro, euron
funktionella valutan.den

Samfundet bedömer behovet kunna redovisa i före-SRS: att attav euro
Sverige går med i valutaunionen inte.ligger oberoende ellerav om

företag utnyttjar möjlighetenkommer antalet sannoliktDäremot attsom
fråga.påverkas Sveriges ställningstagande i denna Antalet företagav som

Sverige går ellerberörs självfallet med kommer med iär störst attom en
framtid.

utanförSverige beslutar sig stå bör redovisningen själv-KF: Om EMUatt
ifallet fortsättningsvis svenska kronor. företagDeäven upprättas som

därvid möjligheterarbetar mycket inom har formaEU upprättaatt pro
årsredovisningar i några problem eller kostnader.Euro störreutan

nej tillGrossistförbundet Svensk Handel: Vid svenskt kommerEMUett
multinationella företag med all sannolikhet användasvenska att euron som

sin ställaredovisningsvaluta. företag kommer i krav på sinaDessa tur att
fakturera kan innebära fårunderleverantörer i Detta attatt euro. euron en

näringslivet.viktig betydelse i det svenska

Behovet olika slags redovisning iav euro

flera framhålls föreliggerl enkätsvaren det särskilt behovatt ett stortav
koncernredovisningenkunna i Koncernredovis-upprättaattav euro.

ningen nämligen den handling tilldrar sig det intressetär störstasom
den internationella kapitalmarknaden.

Sveriges Finansanalytikers Förening påpekar emellertid det i deatt
i finnssvenska börsbolagen redan dag utländskt ägarinslag.ett stort

företagensHittills har det inte varit något problem med de svenskaatt
i kronor. internationella placerarnaredovisning sker De är attvana

i olika valutor inklusivetolka redovisningar kronor.

Industriförbund: det flertalet små och medelstora företag.Sveriges För stora
bokföringskulle möjlighet ha löpande och årsredo-upprättaatt atten
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visning i sannolikt ha ganska liten betydelse, Sverige gåräveneuro om
med i från bör emellertidEMU Detta inte leda till slutsatsenstarten. att en
valfrihet för näringslivet helhet skulle sådan mindre betydelse.som vara av

bolag med internationell verksamhet framförFör allt i sådana länderstörre
ingår i kan det finnasEMU intresse ha bådetvärtom ett stort attsom av

bokföring och årsredovisning i gällerDetta särskilt sådana bolageuro.
enligt anförsvad i det följande, kan vilja sinupprättaantassom, som

koncernredovisning i Koncemredovisningen publiceras normalt till-euro.
med moderbolagets årsredovisning och i ochattsammans en samma

handling två olika rapporteringsvalutoranvända kan förvirring.skapa

Stockholms Fondbörs Aktiebolag: Fondbörsen förbereder aktiehandel i
från i den omfattning marknaden1999 efterfrågar. Detta gällereuro

oberoende Sverige går med i EMU eller 1999. Det vårärav om
bedömning åtminstone de aktierna kommer handlas istörstaatt att euro.

så sker kommer dessa bolagOm antagligen också vilja singöraatt
koncernredovisning i inte i onödan kompliceraFör det internaatteuro.
redovisningsarbetet kommer de antagligen också vilja ha den löpandeatt
bokföringen och årsredovisningen i de olika koncembolagen i euro.

därförFondbörsen svenska börskoncemer i första hand börattanser
möjlighet ha löpande bokföring och årsredovisningar i sina svenskaatt
bolag i detta inte möjligtOm andra skäl aktiemarknadskäl,är äneuro. av-
bör det i varje fall införas möjlighet koncemredovisningen igöraatten

de marknadsnoterade bolagenFör det nämligen i de flesta falläreuro.
koncemredovisningen den intressanta för aktiemarknaden. Dennaärsom

i de internationellt verksamma bolagen baserad bolagsbokslut iär större
rad olika valutor i konsolideringen räknas till kronor enligt deen som om

omräkningsprinciper förenliga med god redovisningssed. Detär ärsom
därför inget tekniskt problem koncernredovisning iupprättastort att annan
valuta kronor de svenska bolags redovisningar i svenskaän även ärom
kronor. visserligen nackdel moderbolagsredovisningenDet är atten som-
också skall ingå i årsredovisningen i så fall blir i valuta koncern-änannan
redovisningen. denna nackdel mindreMen koncemredovisningenär än om
skulle tvingas ske i svenska kronor för de aktier handlas i ABB,som euro.

schweiziskt bolag, har sedan länge haft sin koncern-är ett t.ex.som
redovisning i dollar medan moderbolagsredovisningen i schweizerfranc.är

SRS: Enligt Samfundets bedömning finns det både behov kunnaett attav
använda i grundbokföring och vid års-upprättande och koncern-euro av
redovisningar. Fler företag kan dock förväntas ha behov års-upprättaattav

koncernredovisningaroch i grundbokföring, detta hänger primärtäneuro
med rapporteringskraven det gäller skatter. bör dockDetnärsamman

understrykas för företagde har antal transaktioner iatt ett stortsom euro
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svenskagrundbokfora i och konvertera tillenklarekan det att eurovara
transaktioner.beskattningsändamål konvertera alla enskildaförkronor än

transak-ordning där olikadock inte uteslutavillSamfundet typeren av
till valuta.för sedan omräknas lolikationer hanteras sätt ettatt en

redovisanaturligthandel i kan detbedriverföretag attt.ex. euro varasom
för momsredovisningi underlagetalla inköpochförsäljning taseuro,

och till dem relate-till kronor. Lönerför konverterasfram isåledes atteuro
i kronor direkt. Självfalletredovisas däremotavgifterochrade skatter

rapporteringssammanhang. Med modernaanvändas ivalutamåste samma
utföra. Problemen liggertekniskt enkeltdetredovisningsprogram är att

redovisningsprinciper och beskattning, valuta-gällerdet t.ex.närnärmast
särskilt intresse bedömerdeklarationer Avomräkning inför m.m. -

koncemredovisning i Dettakunnasamfundet det upprättaatt euro.vara
främst tilldrar sig investeramasdennamedhänger rapportattsamman
kapitalmarknaden. Utvecklingeninternationelladenminstintresse, inte

inneburit ökad frikoppling från defactodessutom deår harunder ensenare
internationell harrnonise-till fönnån förredovisningamaunderliggande en
Redovisningskommitténsjfrförväntas fortsättautveckling kanring, denna

internationellt verksamma kon-ff..436 Förbetänkande SOU 1996:157 s.
tillalternativ övergåtorde det dessutom attett euro somvaracerner

koncemvaluta.

rimligtbör det be-årsredovisningenVad gällerRiksbank:Sveriges attvara
börgått till dockSverige inte Dettaså längedenna i kronor övergära euro.

utländsk valuta.också iårsredovisningeninte utesluta upprättasatt

europeiska storföretagendeOmFinansanalytikers Förening:Sveriges
tvingas ha koncemredovis-företagende svenskaredovisar i euro men

konkurrensnackdel den internatio-innebärakan dettaningen i kronor en
rimlig lösning därför lagstiftningenkapitalmarknaden.nella En omvore

såfår företagkoncemredovisningen ske i för demedger att someuro
utnyttjas från 1999.möjlighet borde kunna redanönskar. Denna

lösningarOlika4.1.3

företagen sin finansiellade svenskabehovet hosFrågan hur upprättaatt
iskall tillgodoses behandlas endast någraredovisning i svar.euro
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möjlighet till omräkningNuvarande är tillräcklig

den nuvarande möjligheten till omräkning ochPRV års-attanser av
koncernredovisningen tillgodoser de behov de svenska företagen kan

sin finansiella redovisningha kunna lämna iattav euro.

Enligt uppfattning behovet få i redo-PRVzs användaPRV: är attav euro
visningen väl tillgodosett bolagen, i och med bestämmelsen i 2attgenom

årsredovisningslagen träder i kraft, tillåts jämte redovisning ikap. 6 § att
Årsredovisningenredovisa i skall isvenska kronor valuta.även annan

redovisningensådant fall, såvitt förstår, utformad på såPRV sätt attvara
alltid skall ske med utgångspunkt i den svenska valutan, att ettmen

fördel medparallellt angivande i valuta skall tillåtet. Enävenannan vara -
direktaårsredovisningshandlingama i flera valutor parallellt är attatt anges

i vilket land dessaekonomiska jämförelser kan ske mellan bolagen oavsett
redovisningen i andra valutan endastregistrerade. Nackdelen denärär att

bolagen tillåtsangivande approximativa värden. Omkan ske avgenom -
uppstår enligt meningfritt välja mellan och svensk valuta PRVsatt euro

fall bara ske mellanproblem. Direkta jämförelser kan i sådantytterligare
mellan konkurreranderedovisat i valuta. Jämförelserdem som samma
försvåras någoti vissa fallbransch i Sverige kanbolag inom om avsamma

jämförelserHistoriskai främmande valuta.dem redovisar enbart en -
nyckeltal forberäkningen s.k.räkenskapsperioder ochmellan olika ettav

iför det fall bolagethänseenden försvårastorde i allaoch bolag attsamma
regeltill Enredovisning från valutafråga ändrat sin aven annan.en -

valutai och svenskredovisabolag tvingasinnebörd samtliga attatt euro
års-vid framtagningenbolagenkostnader förparallellt medför ökade av

bolaguppfattning bör deEnligt PRV:sredovisningshandlingarna. som-
redovis-sinåläggas lämnaaktiekapital angivet i valutahar sitt även atten

ning i valuta.samma

lagstiftning behövsNy

Fondhandlareföreningen och SRSlndustriförbund, SvenskaSveriges
års- ochomräkningtillnuvarande möjlighetendeninte att avanser

kan hasvenska företagbehovtillgodoser dekoncernredovisningen av
Möjlighetenredovisning ifinansiellasinlämnakunna attatt euro.

Redovisningen blir svåröver-inte.räckertilläggsupplysningarlämna
allajäinförelsetal komplet-måstesvårtillgänglig. Dessutomochskådlig

därförkostnader. behövsoch ökade Detmerarbeteinnebärvilketteras
lagstiftning.ny
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lndustriförbund: det i och för möjligt lämnaSveriges Att sig är att
ÅRL.redovisningsinformation i framgår 2 kap. 6 § Euro-euro av

redovisningen måste dock i så fall ske i form tilläggsinformation. Dennaav
möjlighet enligt förbundets mening inte tillräcklig. nackdel medEnär att

euroredovisningen i form tilläggsinforrnationlämna nämligenär attav
information inte tillmäts trovärdighet tillförlitlighetsådan ochsamma som

Placeringensjälva huvudinformationen. viss redovisningsinformation ärav
vikt for utomstående intressenters bedömningsåledes bolag.stor ettav av

sifferinformation förkomplettera all såväl innevarande år förAtt som
tidenjämförelseår, kanske tio år bakåt i i koncemredovisning med mot-en

skulle vidare innebära koncemredovisningensvarande belopp i atteuro -
följd EG-anpassningen redovisningslagstiftningenredansom som en av av
omfångsrik kom ytterligare. Redovisningenblivit synnerligen växaatt-

svåröverskådlig och informationen svårtillgänglig. Informa-blir därmed
tionsvärdet siffrorna i också många gånger mycket begränsat förSEK ärav

inte obefintligt. möjlighet koncemredovisningenEn upprättasäga attatt
enbart i skulle därmed underlätta företagensavsevärteuro

redovisningsproducentemainformationsgivning, till såväl för fornytta som
intressenter.utomstående

Fondhandlareföreningen: möjlighet finns f.n. räknaSvenska Den attsom
detvaluta inte påtalade behovet,redovisningen till ersätter nuom annan

iegentliga redovisningen skall kronor.eftersom den Genomgöras en
vilket skullereform skulle kravet på kronversion slopas, medföra kostnads-

Samtidigt själva redovisningen tillmässiga fördelar. skulle denanpassas
finansiering, vilketvilken företaget söker sin fördel.marknad på vore en

formkvantifiera fördel iFöreningen kan inte denna ränteskillnad, för-av
kursutveckling.delaktigare emissionskurs eller bättre Sådana vinster bör

förväntas.dock kunna

och koncemredovisning möjlighetendet gäller års- tordeSRS: När att
tilläggsupplysningar i inte tillfyllest. sådan redovisninglämna Eneuro vara

svåröverskådlig Härtill kommerskulle dessutom bli och svårtillgänglig. de
merarbete följer jämförelsetalökade kostnader och allaattsom av m.m.

sådan ordning skulle ytterligaremåste kompletteras. ökaEn dessutom
i årsredovisningen.omfånget och komplexiteten
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nominellaAktiekapital och akties4.2

utländsk valutaibelopp

Behovet4.2.1

kunnaföretag behovhar svenskaflesta enkätsvarenEnligt de attav
nominella beloppoch aktiernasaktiekapital upprättasittsåväl somange

valuta. någrautländsk Iellerredovisning ifinansiellasin annaneuro
för utlänningardet enklareskulledettaenkätsvar talas göra attattom

inte kopplatenligtbehovetuppgivnasvenska företag. Det äräga svaren
sikti fall längreföreliggerdeltagande iSveriges EMUtill vartutan

reflek-vanligvalutaunionen eller inte. Enmed iSverige gåroavsett om
generellt behovharföretagensammanhangettion i det attär ettatt av

svenskai valutasin redovisningaktiekapital ochsitt änkunna ha annan
nationellautländskabehovsärskilt USD Dettakronor, varvid nämns. av

aktie-förutnyttjakunnafrån behovetskiljer sig intevalutor att euroav
användamedförenadeproblemredovisning.kapital eller De är attsom

sakenockså desammakronorsvenskavaluta är oavsettän omannan
valuta.utländskellergäller USD annaneuro,

aktie-kunna habehovdock någotenkätsvarnågral sägs attatt av
behovetFöreligger ellerinteredovisning i ärkapital eller atteuro

med iSverige inte gårför det fallövergängsfasen ellerundermindre
EMU.

oförändradbehållslagstiftningennuvarandefall dendetFör
i kon-enkätsvarmångaenligtföretagensvenskade att tappakommer
gällerutländska konkurrenter. Dettill sinaförhållandekurrenskraft i

internationellt verksamma. lsvenska företag äråtminstone de som
fall kommerutomlands i såupplåningföretagensmånga attangessvar

denpraxistillhänvisningarfördyras. Någraochförsvårasatt
omständighetereller andra görkapitalmarknadeninternationella som

emellertidproblem kandettahur görsbedömamöjligtdet stortatt vara
konkretabeskrivningarinte någrainnehållerövrigtinte. l svaren

ändras.lagstiftningen inteuppståkanproblem omsom
tillyttrandesittbegränsarFöreningFinansanalytikers attSveriges

frågananförFöreningenmarknadsnoterade bolag. attendast omavse
nominellaoch aktiernasaktiekapitalhakunnabehovfinnsdet attett av

aktiemarknaden.förbetydelsemindreutländsk valutaibelopp är av
koncernredovis-falli de flestadetbolagenmarknadsnoteradede ärFör

Även Stockholmsaktiemarknaden.förden intressantaningen ärsom
uppfattning.delar dennaAktiebolagFondbörs
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Fondbörs Aktiebolag: Aktiekapitalet aktiersStockholms och nominella
mindre intresse för aktiemarknaden. aktiemarknadenvärde För detär ärav

aktier det intressanta, för beräkning vinstantalet ellerär t.ex. egetavsom
aktie eller för omvandling företagetskapital totala värde till ettavper

kapitaletaktie. Storleken det bundna kan intresse förvärde av vara avper
bolagets utdelningsmöjligheter med hänsyn tillbedömning aktie-av

bolagslagens begränsningar det kräver i och for sig inget nominelltmen
aktierna eller något aktiekapital.värde för Den avgörande frågan är-

behov ha redovisningenantagligen bolagens i Vid redovisningattav euro.
naturligtvis aktiekapitalet och deti blir nominella värdet också ut-euro

tryckt i euro.

går övergångsfasenSverigeBehovet med i EMU; undereuro omav

Enkäten innehöll fråga sikte den situationen Sverigetog atten som
beslutar för med i från och med frånsig gå EMU år 2002, dvs. redanatt

övervägande majoritet den fråganEnstarten. attav svaren anger
svenska bolag då har behov kunna sitt aktiekapital ochett attav ange
aktiernas inominella belopp under övergångsfasen den januari1euro

december1999 den 31 2001.-
finns emellertid uttrycker uppfattning.Det KF,motsattsvar som en

HandelGrossistförbundet Svensk och Sveriges Försäkringsförbund
föreliggersåledes något behov inte eller behovet i fallatt vartattanser

mycket mindre under övergångsfasen eller för det fall Sverige inteär
går med i EU.

eftersomGrossistförbundet Svensk Handel svenska företagattanser
under övergångsfasen inte kommer kunna lämna sina deklarationeratt

föreligger intei svenska kronor, så heller något behovänannat attav
aktiekapitalet och aktiers nominella ikunna belopp KFange euro.

pekar i sitt den utdragna och kostsamma dubbleringpå redo-svar av
uppkommer deklarationernavisningssystemen skall inärsom avges

farhågorsvenska kronor och uttrycker for redovisnings- ochstora
avstämningsproblem.

fullständighet kan följandenågra krav positiva och negativaUtan
synpunkter noteras.

fall Sverige gårlndustrzförbund: det med i frånSveriges För EMU starten
förbundet svenska aktiebolag börden januari 1999 menl rättattanser ges

välja eller för aktiekapitalet.skyldighet valuta SEK euro sådantIatt
antagligen skyldiga välja intefall bör bolagen valuta och blandaattvara en

olika valutor för olika aktieserier förefaller mindreoch haSEK Atteuro.
sådan möjlighet kan dock innebära fördelar vid emissionerlämpligt. En

speciell finansiell marknad.riktade mot en
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institut underfinnsdetFinansinspektionenFinansinspektionen: attanser
underaktier i redanemitterabehovkan hatillsyn, attett euroavsom

har prak-december 2001. Detjanuari 1999 31övergångsperioden l ett-
övergångsperioden.bildas underför företagframför alltvärdetiskt som

måste i kronor,registrering först görasolämpligtframstårDet om ensom
Också vidframtid.itillmåste näradärefterden göras ny-eneuroomom

lämpligt kunnaochnaturligt göraframstår detemissioner att om-som
övergångsperioden.redan undertillaktiekapitalethelaregistrering euroav

fördelaktigtÄven administrativtdet överföretag kanövriga attför vara
tidpunktvidkandettaövergångsperioden, görasundertill somenomeuro

företaget.enskildaför detverksamhetensätt inaturligtett passar -
Ävenanalyseras.behöversituation närmareRegistreringsmyndighetemas

aktiekapitaletomregistrerarföretagfördelaktigtframstårdet att succes-om
börhärför analyseras. Detförutsättningarnadatatekniskamåste desivt, -

aktiernas nomi-bestämningintefrågeställningenunderstrykas avatt avser
enhetbestämning iendastutländsk valuta,inella belopp utan en annanen

aktier iemitteringtillMöjlighetenvalutan,den aveuro.gemensammaav
imedlemskapvidvärdefulldenkanvaluta ettutländsk även varaannan

EMU.

sådanförgrundläggande skälenFondhandlareföreningen: DeSvenska en
ochkostnadsbesparingareftersamband medharomläggningsnabb strävan

billigaredetuppenbartdet ärkostnadssidanPåmarknadsanpassning. attär
uppenbartsamtidigtHera. Det attkoncernvaluta ärhantera än euroatt en

ingångenfrångrad redani högmarknaderolikaanvändas påkommer att
såsöka länkasnabbt överangelägetdetdet falletår 1999. l attärav

givetvis denoch dåvalutatillhanteringenmöjligtmycket somenavsom
marknads-förförutsättningarocksåskaparframtiden.gälla i Dettaskall en

dröjermed företag,jämförti planeringenpositionframskjutenmässigt som
viktigtsagda detdetföljd är attanpassning. Sommed nuavenen -

iaktiekapitalhållamöjlighetomedelbart fåraktiebolagsvenska att euro.
begräns-dock inteföreningenföljandedet attframgårSåsom enanserav

bibehållas,skallbeloppnominellaaktierstill Omning skall göras euro.
givetvis i såfallet, måstebörför sig intei ochföreningennågot varaanser
valutaiuttryckasbeloppet kunnanominelladetfall också somsamma

aktiekapitalet.

samtidigtmed i EMUgåsig förbeslutarSverigefalldet attPRV: För att
övergångsfasen den lunderPRVbedömermedlemsstater,andramed att

behovetochkravenkommerdecember 2001,den 31januari 1999 av-
aktie-samtligaförmarkantökaaktiekapitalet iregistrerafå attatt euro

uppfattningenligt PRV:skommerbehoven attochbolag. Kraven vara
bland sinainternationella investerare ägare,harbolagför destarkast som
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vilka önskar kunna så rättvisandegöra jämförelser möjligt mellansom
Ävenolika alternativa placeringsmöjligheter. mindre bolag, vilka endera

har utländska eller har sin verksamhetägare riktad länder inommot
Europeiska Unionen, kommer sannolikt ha sådant behov och ställaatt
sådana krav. bolagFör med moderbolag hemmahörande i något övrigaav
länder inom Europeiska Unionen innebär det förenkling alla bolagen om
inom koncernen kan administreras grundval valuta. Om detav samma -
blir aktuellt då registrera aktiekapitalet i finnsatt också möjligheteneuro,

bolag verksamma inom skogs-att ocht.ex. petrokemisk industri, inom
vilken handeln till övervägande del sker i USA-dollar, kommer ställaatt

krav på registrering i denna valuta.samma

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR: FAR vill inledningsvis
framhålla tillkomsten denatt valutan kommer fåav gemensamma att
genomgripande effekter svenskt näringsliv Sverige inte skulleäven om
befinna sig bland de länder inträder i iEMU den första omgången. Ensom
betydande del vårt näringsliv består dotterbolag till företag i blivandeav av
EMU-länder och företag vilkas konkurrenter befinner sig i EMU-länder.av
Frihet välja valuta för redovisning och aktiekapitalatt skulle förenkla
administrationen och sänka kostnaderna för sådana svenska företag. Om
inge har de ståndpunkter framförssägsannat nedan därför fullsom
giltighet Sveriges deltagande... FARoavsett svenska företag börattanser
få välja de vill bestämma sitt aktiekapital i svenska kronor ellerom euro.

SRS: Om Sverige går med i detEMU endast tidsfråga innanär allaen
företag skall gå till innebärDetta i sinöver det för många före-tur atteuro.

kan lämpligare genomföra dennatag övergång tidigareatt vadänvara som
följer genomförandefaserna. Särskilt gäller detta nystartadeannars av

företag där betydande förenklingar skulle kunna åstadkommas bolagetom
redan från början kan aktiekapitalet och aktiers nominella belopp iange

Motsvarande situationer kan uppkomma företagen andranär skäleuro. av
genomför förändringar knutna till aktiekapitalet eller aktier, kapital-t.ex.
ökningar, nedsättning eller uppdelning aktier. Det sagda gäller obe-av nu
roende vilken kategori företagen hänförs till. Detta talar för alla före-av att

bör ha möjlighet, inte skyldighet,tag ha sitt aktiekapital ochen attmen en
aktiers nominella belopp i under hela övergångsperioden.ange euro

SRF: Av praktiska skäl bör regler gälla för aktiekapitalet respektivesamma
för aktiernas nominella belopp. Antingen används i bägge fallen ellereuro
inte i något. Svenska aktiebolag bör få registrera aktiekapitalet i euro-
under övergångsfasen och därmed bör de också få aktiernas nomi-ange
nella belopp i Behovet uppenbart förär nyregistrerade företag,euro. som

kan ställas inför onödiga avrundningsfrågor vid övergångenannars till
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Även intressetuppstå relativtbehovtordeövriga företagför snarteuro. -
kansammanhangbolagsrättsligaoch iredovisningisvenska kronorför

med iförbeslutar sigSverigesnabbtganskaminska attnärkomma att
valutasamarbetet.

Även det finnsuteslutainte kanörsakringsförbund: ettattSveriges F om
aktiekapitalhaisoleratbehovomedelbartintebehov kan attett avse

ibestämdabeloppnominellaaktiernasoch euro.

Sverigesförbereda sig förmetodenden bästaViKF: attatt ev.anser
till dennaredovisning framalldecember 2001den 31inträde i EMU är att

aktiekapital ochockså innebärvilketkronor,i svenskasker attdag
Bakgrundenvaluta.definierad i dennabörnominella beloppaktiernas vara

far mycket svåraställningstagandetill vårt är attatt annarsmananser
i övrigtredovisningeneftersomavstämningsproblem,ochredovisnings-

svenska kronor.ske ikommer att

positivai huvudsakAktiespararnaRiksförbund: ärAktiespararesSveriges
i andra valutor.aktiekapitaletmöjlighetutökadbolagtill attatt angeges

utvecklingenochtendensernaundersökaytterligaredock skälfinnsDet att
valutorhuruvida andragenomförasbör änundersökningi andra länder. En

tillåtas.böreuro

Handel för-SvenskGrossistförbundetHandel:SvenskGrossistförbundet
övergångs-undervalutaanvändasskallkronorendastordar att som

grundar sigställningstagandevårtAnledningen till attperioden. anser
klara hanterainte kommermyndigheternasvenska attde att euronavatt

departementspromemorian 1997:9Dssina l attivaluta system. angessom
bör underoffentliga sektornhela denhelstmyndigheter ochstatligaalla

till dessredovisning frami sinsvenska kronoranvändaövergångsperioden
såledesföretag kommerSvenskai bruk.iochsedlar tasmyntatt euro

deklaration ilämna sininte kunna1999-2002övergångsperiodenunder att
inte råderövergångsperiodenunderdet,vid handen ettDetta attgereuro.

nominella belopp iaktiernasaktiekapital ochbehov att euro.angeav

går EMU; vidmed iinteSverigeBehovet omav euro
utanförskapett

Sverigesituationensikte denfrågainnehöll attEnkäten togsomen
tid-med videllerutanför EMUför ståsigbeslutar attatt senareen

vid svensktföretagsvenskafrågan ettpunkt år 2002. Svarenän om
och aktiernasaktiekapitalsittkunna habehovutanförskap har attav
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nominella belopp i överensstämmer med pånäraeuro svaren samma
fråga beträffande övergångsfasen. flestaDe de tillfrågadeav anser
således det föreligger sådant behov.att ett

Sveriges Industriförbund: Om Sverige å andra sidan väljer stå utanföratt
EMU förefaller bolagens intresse ha aktiekapital iattav euro mer
begränsat. Införandet kommer dock medföra kronan blirattav atteuron av
marginell betydelse. ha aktiekapitaletAtt registrerat i svenska kronor kan

utländska investerare uppfattas nackdel vilket sini kanav tursom en
medföra svårigheter dra till sig ägarkapital. Kronans minskade betydelseatt
medför också finansiering i svenska kronor blir dyrare för bolagatt ärsom
internationellt verksamma eftersom del kapitalanskaffningenstoren av
sker inom det område där bolaget och koncernen bedriver huvuddelen av
sin verksamhet. Detta problem inte eurorelaterat gällerär generellt förutan
verksamheter finansieras med utländskt kapital.som

Finansinspektionen: Finansinspektionen det vidävenatt ett utan-anser
förskap kan finnas behov ha möjlighet emittera aktier iett att attav euro
eller utländsk valuta. Går Sverige inte med i EMU förärannan euro-
svenska företag flera utländska valutor. Beroende det enskildaen av
företagets valutaexponering kan intresse för denominering i utländskett
valuta eller viktig valuta. Någon anledning begränsaavse atteuro annan
möjligheten till torde inte finnas. kanDet ekonomiskt intressanteuro vara
för institut kunna emittera delar sitt aktiekapital utländsk valuta.att Urav

aktieägarperspektiv uppkommer möjligheten för befintligett en grupp
krondenominerade aktier erbjuda exempelvisägare dollarplacerareattav

teckna dollardenominerade preferensaktier.att De villkoren pånärmare
sådana aktier kan tillföra instrumentet inslag skuldkaraktär och såledesav
innebära placeraren bär del de ursprungliga aktieägarnas dollar-att en av
risk. En nyemission aktier i utländsk valuta blir därmed alternativ tillettav
säkring med finansiering dollarlån. Ur ägarperspektiv kant.ex. ettgenom
aktier i utländsk valuta alternativ till traditionellautgöra säkringarett mot
valutarisker. Utnyttjas sådant alternativ innebär det riskbäran-ett störreett
de kapital i företaget.

Svenska Fondhandlareföreningen: Om Sverige inte deltar i EMU från
vilken f.n. troligt, situationen någotstarten, är komplicerad. detlsynes mer

fallet behålls omfattande kronhantering i Sverige. Samtidigt detären mer
uppenbart får mycket stark valuta i våratt omvärld. Med detnäraen ny
svenska näringslivets starkt internationella inriktning kommer det att
påtagligt påverkas denna valuta. det tidigarel nämnda samrådet mellanav
fondbörsen, ochVPC fondhandlarefcireningen har det framkommit ett
tämligen starkt önskemål för detta fall möjliggöraäven börshandel iatt
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bolagmultinationellaÖnskemålet svenskasåvälfrånframförtshareuro.
Även medjämförelseravseende kani detta görasplacerarhåll.frånsom -

beskrivetfåttsåledesFöreningen harländer.i andraförekommervad som
koncern-införaplanerarföretagbrittiskasig hur attför someurostora

rörelsen,för denfinansieringsvaluta trotsfalleller ivaluta egnavart som
utanför EMUståkommaSverigemedlikhetStorbritannien i attsynesatt

sinlänkaEMU-sfärenutanför överföretagSkälen för attfrån start. -
behålla sinellerpå,kommade önskartillvalutahantering är atteuro

medochblir valuta. ldäreuropamarknaden,viktigapå denposition euro
tämligenmedräknaanledningfinns detmarknad ettpå denna attstorleken
kommerantagandetgrundasi Detta attplacerarintresse eurostort euro.

aviseratharLondonbörsenvaluta.stark attinternationelltbli manatt en
utanförstående.brittisktvidihandeltillhandahålla även ettatt euroavser -

medförknippadnödvändigtvisvisserligen inte attbörshandel i ärEn euro
samord-docknågon siktPåidenomineras ärocksåaktiekapitalet eneuro.

europamarknadentilltillgångskallbolagennaturlig. Förning somatt
iemitteramöjligheternafmansieringskälla, attprimännarknad, dvs. ärsom

emission kandirekt göras,det angelägetDärvidangelägna. attär eneuro
behålls kandettanominella beloppetoch detaktiekapitaletdvs. omatt

förtransaktionvalutaomräkning ellerVarje attdenomineras extraeuro.
för-sin innebärvilka ikostnader,medförvalutor attolika turmellanväxla

euromarknaden minskar.tilldelarna åtkomstenav

eller förÄven utanförstå EMUsig förbeslutar attSverige attPRV: om
och behovkravbedömningtidpunkt, PRVs attmed vid är sammasenareen

bolagen.de Dettabeträffandefinnas störrekommerangivits attovansom
ellervid börsnoteradebolagallt deframför ärgäller annanensom
riktadverksamhetbolagde ärmarknadsplats och motauktoriserad vars

bolag kommerövrigaUnionen.Europeiska Förinomländerövriga
mindre.falli sådantbehovet att vara

kunnabehovettordemed i EMUinte gåSverige attVäljerSRS: angeatt
hemmamark-denbegränsat. Föraktiekapitalet i stora gruppeneuro vara

möjlighetsådanutlandsberoende tordededelochnadsföretag stor enaven
två fallfrämst idetmening närsamfundets ettEnligt ärhelt sakna intresse.

neråt iuppåt ellerutlandsägandevidföreligger. Detbehov ärsådant ena
valuta.användakunnatalar förforenklingsskäldär attkoncernen annanen

hän-heller i dettafinansiering. IntegällerdeteffekterandraDet närär
eller riskernavalutaanvändakunnabehovenbedömsseende att annanav

dock interisk,särskilt En ärmöjlighet saknassådan stora. somsomom en
användamöjlighetenavsaknadkvantiñera, attmöjlig är annanattatt aven

Samfundetmarknaden.svenskafrån deninvesteringarkanvaluta styra
bedömerSamfundetsärskilt hög.riskdennadock intebedömer som
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således inte det i detta scenario finns något behov kunnaatt större attav
aktiekapitalet eller aktiers nominella belopp iange euro.

SverigeKF: Om beslutar sig för stå utanför EMU bör aktiekapital ochatt
aktiers nominella värde fortsättningsvis iäven svenska kronor. Detvara

rimligt företag skall redovisa sitt kapital iatt ettsynes egna en annan
valuta det landets.än egna

Grossistförbundet Svensk Handel: Grossistförbundet Svensk Handel är
medveten de svenska storföretagens strategi till användaöverattom att

valuta. företagDessa lejonparten sin produktion tillexporterareuro som av
andra EU-länder. alltmer internationellaDen finansiella sektorn kommer
också med all sannolikhet använda viktig noteringsvaluta.att euron som en
Ett uttalande från Stockholm fondbörs VD Bengt Ryden tyder också på att
aktienoteringar skall ske i och i kronor. Detta innebärsammantageteuro att

längre sikt kommer användas i Sverige valuta föratteuron attsom ange
aktiekapital och aktiernas nominella belopp. Ny svensk lagstiftning som
tillåter företag aktiekapital och aktiers nominellaett belopp iatt ange euro
måste beakta svenska myndigheters förmåga hantera denna information.att
Grossistförbundet Svensk Handel förordar flexibel lagstiftning,en som
tillåter användandet både och kronor noteringsvaluta.av euro som

4.2.2 Olika lösningar

Valfrihet mellan svensk valuta och euro

I samtliga enkätsvar behandlar frågan valfrihet framhållssom om
vikten svenska företag frihet välja dels de villatt sittattav ges om ange
aktiekapital i främmande valuta, dels vilken valuta i så fall skallsom
användas.

l några enkätsvar diskuteras problem med sådan valfrihet.en

PRV: Enligt PRVs därsynsätt bolagenär kan väljaett mellansystem att
antingen ha aktiekapitalet angivet i svenska kronor eller ha aktie-att
kapitalet angivet i föredraga framför de andra angivnaatt lösningarna.euro

sådanEn lösning inkräktar inte den s.k. likhetsprincipen, enligt vilken
samtliga aktier skall ha lika i bolag. Emellertidrätt uppkommerett ett
problem i samband med registreringen vid övergången från den ena
valutan till den andra. En omräkning aktiekapitalet från valuta tillav en en

måste oundvikligen medföra aktiekapitalet givetannan att motsvaras ettav
heltal aktier. nyaDet aktiekapitalet måste jämnt delbar medm.a.o. vara
aktiernas nominella belopp. kravDetta torde omöjligt uppfyllaattvara om
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svenskahelt antalexempelvisVäxlingskursen iinte ettmotsvaraseuro av
medbelopp kommeraktiens nominellaaktiekapitaletSåvälkronor. som-

Enligtfrämmande valutan.i deni udda talfåsannolikhetstörssta att anges
situation försökai sådanmånga bolaguppfattning kommer attPRV:s atten

för fåaktiekapitaletnedsättningellertillskottmindre attgöra ett aven
aktierantaletbelopp ochnominelltaktiekapital, överens-ekvationen att

knutna tillrättsverkningarrad olikaaktiebolagslagenl ärstännma. en-
exempel-måsteStyrelseni svenska kronor.angivetstorlekaktiekapitalets

finnasdirektör måsteverkställandeochminstbeståvis tre personerav
miljonuppgår tillmaximiaktiekapital lbolagsordningensutsedd, om

uppgifter imedför samtligavalutaInförandeellerkronor attav en nymera.
nominella beloppetochaktiekapitalets storlekaktiebolagslagen omom

myckethurdärvid meduppkommerSvårighetermåste ändras. att ange
i synnerheti andra valutor,maximiaktiekapitaletexempelvis motsvaras av

Ändringen därför kunna skemåsteväxlingskurs.fastinte hardem ensom
såvälfall kommerframställning från bolagen. lochautomatiskt annatutan

alternativ lösningkostnader. Entillfogasbolagen PRV storaattsom -
aktiernanominella värdetdetaktiekapitalet ochdärförkunde attvara

registreringparallellvaluta,i svenskskall ävenalltid att avenmenanges
nominella värdetochaktiekapitaletvadvärden motsvarasavrundade avav

fallskulle i sådantvalutansvenska utgöratillåts.valuta Deni en annan
andra valutan.aktierna i denvärdet påberäkningenförutgångspunkten av

dettatekniskt innebärAktiebolag VPC: RentVärdepapperscentralen VPC
föremissionsvalutaregisterhållningfor VPC. VPC:sproblem linga anges

omdenomineringVidundantag.med någrainstrument,alla avtyper av
nominellt belopp.valutaslagsåväländraaktier måste VPC som

kommeraktiekapitalet imöjlighetinförandeSRS: Ett att euroangeenav
vill samfundetkomplicerat regelsystem. Härtillledaonekligen ettatt mer

bolagetsskyddetrelaterade tillproblemdepeka ärsärskilt avsom
kan uppkomma. Dettakursdifferenserdehanteringkapital och somav

sådan möjlighet. Eninföraavstå frånskäl fördock inte attattutgör en
majoritetutgå från denalltjämtdockutgångspunkt bör att avvara

och sökasvenska kronoranvändafortfarande kommerföretagen attsom
nöd-företagkompliceras för dessa änregelsystemetundvika att mer
lag-inte enbartsammanhangi dettakomplexitetMedvändigt. avses

och kostnaderregistreringsförfarandeocksåuppbyggnadstiftningens utan
aktiekapitalet antingenföretagen havalmöjlighet forförfarandet.för En att

och behöverenkelt hanteraförhållandevissvenska kronoreller är atteuro
regel-förändringar igenomgripandenågrainnebäradärför inte mer

tillgodose behovenmöjlighetsådanföretag tordeflertaletFörsystemen. en
användakunnaatt euro.av
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AktiebolagenSRF: bör kunna välja svensk valuta eller under över-euro
gångsfasen. valfrihet medförEn nackdelen attjämförelser mellan företag-
försvåras. Något dock knappast realistiskt.är Förutsättningarnaannat
varierar mellan företagen för tidig respektive övergång. Dessutomen sen
begränsas Sveriges möjligheter till nationell reglering de EG-rättsligaav

Kommissionens rekommendation Redovisning för införandetramarna. av
euro XV/7002/97-SU bygger valfrihet medges för redovisningenatt
under övergångsfasen. praktiskaAv skäl bör linje väljas för aktiersamma
och aktiekapital för redovisningen.som

Aktier nominellt värdeutan

Enkäten innehöll fråga behovet aktier nominellt värde,utanen om av
s.k. value shares. Svaren denna fråga mycket skiftande.ärno-par
Det kan bero frågeställningen vid första påseende kan före-att ett
falla ha lite med i vilken valuta aktiekapitaletgöra Detatt äranges.
fullt möjligt ha aktiekapital i utländsk valuta med aktiernasatt ett
nominella värde angivet i valuta. Från flera håll påpekas docksamma

framstårdet lämplig uppgift för utredningenatt be-närmareattsom en
handla frågan aktier nominellt värde. Svenska Bankföreningenutanom
har i sitt enkätsvar framhållit bankerna önskar ha sitt aktiekapitalatt
fördelat flerapå valutor och förutsättning för detta aktiernasatt är atten
nominella belopp avskaffas.

Följande enkätsvar behandlar denna fråga.

Sveriges Industri/förbund: När det gäller tanken nominella beloppersättaatt
aktier med kvotvärden förbundet så länge aktiekapitalet måsteattanser

i innebär inteSEK dagens några bekymmer. Frågan förefallersysternanges
i nuläget tilldra sig tämligen begränsat intresse. Förbundetatt villett
emellertid inte sig idéen. Om det införs möjlighetmotsätta haatten
aktiekapital i och/eller utländsk valuta det å andra sidaneuro annan synes

praktiska skäl nödvändigt frångå mednärmast nominellaatt systemetav
belopp. Vad bör i sammanhanget bolagenövervägas börärsom om ges-
möjlighet under övergångstid eller tills vidare välja mellan nomi-atten
nella belopp och kvotvärden. Vidare det viktigt övergångsregler ochär att

kompletterande normgivning t.ex. beträffande handlingsrutiner förannan
utformasPRV på medför minsta möjligasätt kostnader ochett som

omställningsproblem för bolagen. minst förInte små och medelstora bolag
som måhända saknar intresse till och/eller haatt över attav euro
aktiekapital i utländsk valuta kan nämligen reformen svårannan attvara
motivera och det då särskilt viktigt inte kostnaderna blir förär höga.att
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nödvändiginteframstårNo-par-value-teknikenFinansinspektionen: som
elleriutfärda aktiermöjligheten ut-införakunnaför att annaneuroatt

motiverarfördelarandraemellertid ha ettattkanvaluta.ländsk Den som
aktiensingentingbeloppetnominella sägerDetinförande övervägs. om

förmögenhet.bolagetsutifrånberäknasvärdeAktiensvärde.ekonomiska
beräk-sådananågot vidunderlättamöjligenkvotuppgift kandirektEn

uppmärk-behövakaninklusive VPCsystemaspekterOlikaningar.
utred-uppgift förlämpligframstårsammanhanget. Deti som ensammas

fråga.dennabehandlaningen närmareatt

förordaranfördadetbakgrundMotBankföreningen:Svenska av
möjlighetaktiebolagandraochbankaktiebolag attBankföreningen gesatt

olikailämpligenaktier börvalutor. Dessa uti olikaaktieremittera ges
införandetochnominella belopp ettaktiernasavskaffandeserier. Ett avav
för detta. Däravförutsättningvalue sharess.k. ärmed ensystem no-par

skall lydaaktierallakravetslopandeocksåföljer att sammaett av
belopp.

slopas,beloppnominellaaktiersFondhandlareföreningen:Svenska
s.k. viktigastenon-par-value shares. Dettillkomstenvilket innebär av

saknarbedöma,kanföreningensåvittbeloppet,nominelladetskälet är att
aktiekapital. Genombestämtandelaktiebetydelse. Ensaklig är ettaven

precisttillräckligt lsätt. systembestämt ettvärdetrelationdenna ettär
allasåledesochavstämningsbolagallagällervilketkontoföring,med

nominelladetkapitalmarknaden,sig ärfinansierarbolag, översvenska som
uppmärk-intepraktikendet ieftersomuppgift,onödigheltbeloppet en

hartydligare,visserligenuppgiftenbliraktiebrevPå mensammas.
nomi-kravetHärtill kommersådan. att ettvärdenågot attknappast som

valuta,tillomräkningvidproblemvållakanskall finnasbeloppnellt annan
problemsådantdiskuterade. Ett ärenligt detmöjlighetsådan nyssgesom

omräk-Vidbelopp.brutnauppkommernormaltomräkningenviddetatt
skullekrona,värdehögretorde få änvilken avsevärtning till ett eneuro,

vilket kanunderbeloppnominellafallfleraidessutom euro,enman
inominella beloppetuppfattning detföreningensMedolyckligt. attvara

skälpraktiskatill dessamed hänsyndärförvärde, börsig saknar aman
bordebelopp. Detnominellthaaktie skallkravet ettslopa varaatt en

delösningenoberoendenominellt beloppkravetslopamöjligt avatt
förmöjlighetemellertidhär. Ombehandlas öppnarfrågorövriga mansom

kronorvalutaaktiekapital tillsitt änläggaaktiebolagsvenska att annanom
nominellaviktigt detmycketutgångspunkterpraktiska attdet frånsynes

slopas.beloppet
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Sveriges Riksbank: No-par value förespråkas i vissa desystemet av
internationella sammanhang där Riksbanken deltar. Detta förefallersystem
innebära fördelar det angeläget utredningen vidare belyserattsom vore
liksom de eventuella nackdelar kan föreligga.som

PRV: Ett i stället för aktiens nominellasystem värde aktienssom anger
värde kvotdel bolagets samlade värde, s.k. no-par-value shares,som en av
innebär radikalt Förändrad aktiebolagsrätten. Någon motsvarandeen syn
reglering torde inte stå finna i Europa. Ett sådant skulleatt i och försystem
sig förenkla genomförandet möjligheten det samlade aktie-attav ange
kapitalet i bolaget i vilken valuta helst. Antalet aktier i bolaget ochsom
vardera aktiens andel bolaget kan i sådant fall alltid heltalav ettanges som
respektive bråktal. Problemen vid jämförelse aktiekapitalet angivet ien av
flera parallella valutor skulle dock kvarstå. Ett avskaffande aktiensav-
nominella belopp innebär lång rad bestämmelser i aktiebolagslagenatt en
måste ändras. måste ocksåDet under sådana omständigheter iövervägas

medvilka avseenden aktiebolagslagen måste kompletteras regleringannan
bl.a. för säkerställa täckningen för aktiekapitalet i bolagen.att

VPC: lnte heller detta alternativ medför några tekniska problem för VPC.
Vid omdenominering akties nominella värde från exempelvisav en
svenska kronor till blir det beloppet i ojämnt. Beloppet kaneuro nya euro
dessutom lätt hamna så långt ifrån högre jämna beloppnärmast i atteuro
det inte praktiskt möjligt fondemission,är höjaatt, aktiernasgenom en
nominella belopp till detta jämna belopp. Det gäller i synnerhetnya
nystartade och mindre företag vilka hunnit bygga ett stort egetupp
kapital. Mot denna bakgrund har den Europeiska Börsfederationen-
rekommenderat sina medlemmar aktiebolagslagen i medlemsländernaatt
ändras så nominellt belopp aktiesätt inte längreatt ett behövs.per
Bolagets samlade aktiekapital kan i så fall konverteras från den nationella
valutan till och förbli uppdelat oförändrat antal aktieretteuro utan
nominellt värde. Genom denna lösning undviks problemen medäven
sammanläggning aktier för det fall EU skulle uttala sig för visstav ett
lägsta nominellt belopp aktie för aktiebolagen inom EMU. Från tyskper -
sida har föreslagits bolagen inom börEMU välja de vill införaatt om
aktier nominellt belopp eller ha lägsta nominellt värdeutan aktieett per

För svensk del torde alternativet med aktier nominellt beloppen euro. utan
föredra eftersom det finns många aktiebolag och utanföratt Fond-vara

börsen där det nominella beloppet aktie understiger Dessaper en euro.
bolag skulle vid krav lägsta nominellt belopp aktie tvingasett per
genomföra och fondemissioner för höja det nominella beloppetattny- per
aktie till föreskriven nivå.
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innebäradet skulleutreda vadgoda skäldetSlutligen finnsFA-R: att om
nominella belopp.aktiermöjlighetficksvenska företag utanatt utge

praktiskaalternativet.angivna Dendetinformationhar ingenSRFSRF: om
nominellt belopp,harmed aktier ärdagenserfarenheten system, somav

något sammanhang. Attanvänds iintenominella beloppetdock det av-att
önskvärdsynpunktendenbelopp kannominellaaktiernasskaffa vara enur

innan frågan kanbeskrivasbehöver dockKonsekvensernaförenkling.
besvaras.

ochoch svenska kronormellanvalmöjlighet finnsendastSRS: Om euroen
behållamöjligtdetsamfundetbedömertill är attknuten attkronan är euro

uppkommerproblemaktier.för Denominellt beloppmed somsystemett
förinomborde kunna hanterasomräkningsdifferenser ettmed ramen
valuta.aktiekapital iför aktier ochbeloppnominellamed sammasystem

komplicerandeonekligenno-par-value sharess.k.införande utgör ettEtt av
inteförändringprincipiellochregelsystemetinslag i synessomen

Såvitt samfundet kännervalmöjlighet.åstadkommanödvändigt för att en
principbyte.förskäl talarandraheller någraintetill finns det ettsom

införaavvisande tillpreliminärtdärförställer sig ett systemSamfundet att
shares.no-par-valuemed

tillämpasvalue sharessk nomedSystemetRedareförening:Sveriges par
erfarenhetergodavitt harsåbolag, därutländskadeli vet avmanen

nuvarandedetmodernareSannolikt detta systemetsätt änär ettsystemet.
tillgår direktdärförVi förordarbelopp.nominellabestämdamed att man

i analysen.framkommerolägenheterpåtagliganågraintedetta system om
på.inteharNågra sådana stött

slopapositiva tillAktiespararnaRiksförbund: är attAktiesparares.Sveriges
aktiekapitalet kommervalutai vilkenDettanominella beloppet.det oavsett

eventuellasig förvill dockAktiespararnaframöver.i reserveraatt anges
skälfinnsaktier och inlösen. Detåterköpexempelviseffekter egnaavav

samband medkonsekvenser. lsådanaundersökaytterligare enatt
vilkethur ochocksåbör sättundersökning överytterligare seman
viktigtåterköpinlösen. Detmarknaden ärinformerar attbästbolagen om

bedömningAktiespararnasi bolaget.aktier äruteståendeantaletklargöra
egentligsaknaravstämningsbolag,försärskiltbeloppet,nominelladetatt

multiplicerat med detaktierantaletAktiekapitaletbetydelse. motsvarar
Enligtkända.ekvationenvariabler iSamtliga ärvärdet.nominella tre

i ekvationenvariablertvåtillräckligtdetreglermatematiska treär avom
aktiekapitalet ochtillräckligtdetsåledesföljer är attHärav attanges.
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antalet aktier En aktie hur helst ingentingär andelänannatanges. som en
bestämt aktiekapital. Den egentliga betydelsen förändras således inteettav

det nominella beloppet slopas. praktiskaDen hanteringenom av
valutaomräkningar underlättas slopande.ettav

Aktieserier i olika valutor

l några behandlas frågan aktiekapitalet skall kunnaav svaren om
bestämmas i valuta, så aktierna i aktieserieän it.ex. attmer en en anges

och i serie i svenska kronor eller UppfattningarnaUSD.euro en annan
delade värdet sådan uppdelningär aktiekapitaletom av en av men

många behandlar frågan förespråkar valfrihet.som
Följande enkätsvar behandlar denna fråga.

Finansinspektionen: de skäl FinansinspektionenAv anfört bör ettsom ovan
Ävenflexibelt regelverk eftersträvas. det bokförda aktiekapitalet alltidom

i redovisningsvalutan bör aktier kunna denomineras i valuta.anges annan
Denna möjlighet bör inte förutsätta alla aktier i valuta.att anges samma
Som framgått uppkommer normalt fördelarna med utgivandeovan av
aktier i svenska kronor just valutarisker iän verksamhetenannat attgenom
i viss mån kan lokaliseras till placerare med olika valutasituation.

Svenska Bankföreningen: bakgrundMot det anförda förordarav
Bankföreningen bankaktiebolag och andra aktiebolag möjlighetatt attges
emittera aktier i olika valutor. aktier börDessa lämpligen i olikautges
serier. Ett avskaffande aktiernas nominella belopp och införandet ettav av

med s.k. value shares förutsättning för detta.system är Däravno-par en
följer också slopande kravet alla aktier skall lydaett attav samma
belopp.

Svenska ondhandlarefäreningen:F Föreningen har inte erfarit det skulleatt
finnas några önskemål uppdelning aktiekapitalet i olika delar medom av
olika valutor i de skilda delarna de framförts från bank-änannat som
föreningens sida avseende bankernas kapitalanskaffning. bankernasFör del
har det angeläget för dem kunna finansiera sig i olika valutor.sagts attvara
Sett från kapitalmarknadssynpunkt talar mycket för hålla kapita-attannars
let samlat i och valuta. andrahandshandeln,l exempelvis överen samma en
börs, det angeläget hålla all handel i aktie samlad iär valuta,att en en
eftersom varje aktieserie behandlas för sig likviditetenoch vinner en
samlad handel. Såsom framhållits det inte nödvändigt handelnär attnyss

andrahandsmarknaden sker i valuta aktiekapitalet. På någonsamma som
sikt samordning dock eftersträvansvärd. frånSett kapitalmarknadensär en
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efter aktiekapita-därför inte anledningutgångspunkt finns det sträva attatt
valutaslag i ochvaluta. Varje enskilthållas ilet skall än sammaenmer en

likviditet. Med efter-bli aktieserie med egenaktie skulle nämligen enen
fördelaktigare ha aktieserie,likviditet det givetvissträvad hög är att storen

aktierna i valuta. flerså många möjligt Omalla ellerdvs. sammasom av
bli annorlunda för desituationen dock inteanvändes skullevalutor än

för närvarande. Bolagen böraktieserier förekommerbolag med olika som
valfrihet i detta avseende.därför kunna ges

aktiekapitalet i andra valutorMöjligheten haRiksbank: änSveriges att
såledesgenomförs. börflexibel inramning den Detkronor bör omges en

hela aktiekapitalet tillredenominera delar ellermöjligt att annanavvara
valuta.

fårolika delar aktiekapitaletdärfinnerPRV: PRV att ett system av
strida likhetsprincipen, dvs.olika valutor kan kommaibestämmas att mot

ordning införes,i sådanha lika bolaget. Omalla aktier skall rättatt en som
serie ii exempelvis ochaktieserie kanmedger utgesatt euro en annanen

till omräkningsfaktorntorde det med hänsynexempelvis svenska kronor,
varje aktie skall kunnaomöjligtberäkningvid växelkursens attvara

denandel bolaget. Se PRVexakt lika ävenstormotsvara avaven
no-par-value-shares.underalternativa lösningenföreslagna

alternativ några problem förinte heller dettainnebärTeknisktVPC: sett
emitterade i medanserie SEKExempelvis kan ASTRA AVPC. vara

emitterade iserie kanASTRA B euro.vara

serier, bestämda i olikaockså aktier bör få indelas iFAR: FAR attmenar
valutor.

Även aktiekapitalet ellerolika delarmöjlighet bestämmaSRS: att aven
ikomplicerande inslag regelsystemet.skilda valutorolika serier i utgör ett

rad tekniska problem kräveri detta fall uppkommaSannolikt torde somen
regelsystemet.förändringar i det nuvarande Baseratrelativt omfattande

samfundet svårt detför detta yttrande harutgångspunkten att attse nu
olikaolika valutor försärskilt starka skäl för tillåtaföreligger några att

aktiekapitalet eller aktier.delar av

svåröverskådligt.aktiekapitalet blirNej, det medförSRF: att

aktiekapitalet be-olika delarViRedareförening:Sveriges är emot att av
sådan metod skulle underlättaVii olika valutor. attstäms tror en

förtroende.allmänhetensundergrävamanipulationer och
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4.2.3 svenska bankernasDe särskilda behov

Svenska Bankföreningen framhåller det för bankernas del foeliggeratt
särskilt behov kunna emittera aktier i utländsk valuu. Dettaett attav

behov har inte någonting med EMU hänger medgöraatt utan samman
de krav kapitalbaspå föreskrivs i bankdirektiv.EG:s Svenskasom
banker har tillgångar och andra åtaganden i utländsk valuta ochstora är
skyldiga ha visst beräknad kapitalbassätt 8att motsvararen som

de ifrågavarande tillgångarna och åtagandena. värdetNär påprocent av
dessa tillgångar och åtaganden höjs grund valutakursupjgångarav
måste kapitalbasen ökas i motsvarande mån. kapitalbasen ingårl bl.a.
aktiekapitalet i dag angivet i svenska kronor. innrbärDetär attsom
aktiekapitalet inte varierar med valutakurserna de ifrågararande
tillgångarna och åtagandena. Bankerna måste därför ha störreet1
aktiekapital erforderligt för ha margnal förän attsom annars vore en
valutakurshöjningar. aktiekapitalDetta sänker de :venskaextra
bankernas räntabilitet och försämrar deras konkurrenskraft gentemot
utländska banker. belysaFör vidden problemet pekar Svenskaatt av
Bankföreningen de svenska storbankerna tvingas lållaatt en av en
buffert miljarder3 kr, därav miljarder2 kr i aktiekapital, for att
kunna hantera valutafluktuationerna. Kapitalet skulle i fall haannat
ökat bankens utlåningskapacitet med 80 miljarder kr.

Finansinspektionen bestrider finnsdet något särskilt behovatt attav
kunna emittera aktier i utländsk valuta. Sveriges lndustriförbunl anger

särlösning för bankernas olycklig.att en vore
Bankföreningens,Svenska Finansinspektionens och Sveriges

lndustriförbuitds redovisas nedan. Sveriges Försäkringsfcrbundssvar
enkätsvar redovisas i den del det för försäkringsfoetagenavser en
liknande problemställning.

Svenska Bankföreningen: Svenska Bankföreningen det ärmycketattanser
angeläget de svenska bankerna så möjligt förutsättningaratt snart som ges

emittera aktier i utländsk valuta. Skälen härför vlrdeför-att är att
ändringar i bankernas tillgångar i utländsk valuta till följd kurs-a/
svängningar kan balanseras motsvarande förändringar i värdetgenom av
det kapitalet kreditväsendets långsiktiga stabilitet förbättrasegna genom

kapitaltäckningskraven blir mindre beroende valutakurssvängningar,att av
kapitalanskaffningen underlättas och förbilligas, konkurrens kommer att
ske lika villkor viktigamed konkurrenter i andra länder. denl-
finansiella lagstiftningen ställs det krav bankerna skall haatt en
kapitalbas står i viss relation i förhållande till deras tillgångar ochsom en
åtaganden. Kapitalbasen två delar, primärt kapitalutgörs ochav
supplementärt kapital. Det primära kapitalet består dels det beskattadeav
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aktiekapital, reservfond och disponibla vinstmedel,kapitalet, dvs.egna
obeskattade supplementärakapitalandelen Detdels reserver.avav

det primära kapitalet, består främstfår likakapitalet, stort avvara somsom
denominerat i svenska medanforlagslån. primära kapitalet kronor,Det är

kapitalet i utländsk valutamöjlighet ha det supplementäradet finns t.ex.att
förlagslån i valuta svenska kronor. Behovetemittera änatt annangenom -

tillgångarutländsk valuta uppkommerkapital i ärattgenom somav
i andra valutor svenska kronor betydande ochdenominerade än utgör en

balansräkningar. tillgångar i formdel bankernasväxande Det är avav
bankfordringar. utvecklingkrediter, obligationer och Denna är en

främst företagens, internationalisering ochoundviklig följd kundernas,av
kunna tillhandahållanödvändigheten för bankernas vidkommande att

för kundernas utländska verksamhet. sker bl.a.banktjänster Dettaäven
filialer och dotterbolag i andra länder,etablering ävengenom av men

utlåning från Sverige till både svenska och utländska företag.direktgenom
i kapitalbasen.dock endast moderbolagets aktiekapital ingårDet Enär som

verksamhet redovisas emellertid intebetydande del bankernas överav
gäller garantier olika slag, medverkan ibalansräkningen. Det t.ex. av

utställande kreditlöften, rembursåtaganden ochemissionsprogram, av
Ävenåterköpsavtal avseende värdepapper. dessa områdenmedverkan i

affärer denomineras i utländsk valuta ökat underhar andelen som senare
avsevärda volymen derivatinstrumentår. Till detta kommer den somav

inslag i banker med internationelltunder 1990-talet blivit betydandeett
ifråga derivatprodukter kan konstaterasverksamhet.präglad att enom

denomineradeföreligger för instrument i utländskadominans ärsom
kapitalkravvalutor. bakgrund bestämmelserna skaparMot av om-

och andra åtaganden i utländska valutor åobalansen mellan tillgångar ena
å särskilda problem vidsidan och kapital i svenska kronor den andraett

kanvalutakurssvängningar. Vid stigande kurser utländsk valuta
ökning kapitalbasen och vidinte lika snabbt medkapitalkravet mötas en av

blir kapitalet nödvändigt. traditionellasjunkande kurser Förstörre än
valutakurssvängningarna proportionella, dvs värdettillgångsslag är

kapitalkrav stiger eller faller linjärt medtillgången genererarsom n-
de s.k. kreditriskvärdena derivatinstrumentifrågavalutakursen. Men om

progressiva/degressiva, dvs. de stiger eller fallermånga gångerdessaär
underliggande svängningen i valutakursen.snabbare/långsammare denän

det valutastyrda kapitalkravet måste täckas meddelEn stor enav
svenska medför urholkning kapitalstyrkankapitalbas i kronor. Detta en av

för valutakursfluktuationer kan behövasvenska banker mötaattattgenom
främst aktiekapital. belysa viddenbuffert Förhålla attextra stor avaven

de svenska storbankerna för kunnaproblemet kan nämnas attatt aven
miljarderfluktuationer tvingas hålla buffert kronor,dessahantera treen

aktiekapital. kapital skulle i fall ha ökattvå miljarder i Detta annatvarav
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utlåningskapacitetbankens med 80 miljarder kronor. bara förränt-inte
också konkurrenskraftenningsförmågan utländska kon-utan gentemot

därigenom. bör framhållaskurrenter försämras Det i situation däratt, en-
total valutaposition föreligger,fullt hedgad valutakurssvängningar inteen

storleken detkommer påverka kapitalet. De varandraatt tar utegna
föreliggerförutsättning inte skevheter mellan olika utländskaunder att

kapitalkravetvalutor. påverkas valutakurssvängningarna.Däremot genom
Är kapitalet enbart denominerat i svenska kronor kommer kapitaltäck-
ningssituationen flukturera och kan, leda till kapitalnämnts,att attsom mer

för absorbera valutakursfluktuationer. kapitalmåste anskaffas enbart Ettatt
således i andra situationer ligger overksamt och hämmar räntabiliteten.som

i valuta bör ingå i den totala valutapositionen.Kapital anskaffat utländsk-
sig egendomligt inte kapitalet såsom andraskulle därvid elementDet te om

fick enligt dagskurs och såledesi positionen värderas vara
nettoabsorbenten valutakurssvängningarnas kapitaleffekt. åstad-Attav
komma effekt med kapital i kronor skulle kräva valuta-öppensamma en
position betydande dignitet, vilket något bankerna olika skälär avav som
inte hålla. möjlighet emittera aktiersig kunna i utländskEn attanser -
valuta skulle framgått det anförda underlätta för bankerna balan-attsom av

svängningar i valutakurserna för tillgångarna samtidigt kapital-sera som
effektiviseras. viktig följd blir vidareutnyttjandet kan förutsätt-En att

ningarna för uppfylla de lagstadgade kapitalkraven förbättras, varvidatt
stabiliteten i kreditväsendet ökar. aktiekapital i utländskGenom valuta kan
primärkapitalrelationen förbättras, vilket centralt mått vidär ett t.ex.
ratingen banker. ytterligare fördel med kunna emittera aktier iEn attav
utländsk valuta kapitalanskaffningen skulle kunna billigare.är görasatt

bör framhållas flera europeiska konkurrentbanker har denna möjlig-Det att
het. rimligt de svenska bankerna har konkurrensför-Det är att samma

undvikandeutsättningar i detta hänseende. Till missförstånd bör detav
tillräckligtmarkeras det inte med valutakursomräkningsfunktion,äratt en

det krävs faktiskt kapital i utländsk in.valuta har betalats Motutan att ett -
bakgrund det anförda förordar Bankföreningen bankaktiebolag oichattav
andra aktiebolag möjlighet emittera aktier i olika valutor. Dessaattges
aktier bör lämpligen i olika serier. avskaffande aktierniasEttutges av
nominella belopp och införandet med s.k. value sharesett systemav no-par

förutsättning för detta. följerDärav också slopande kravetär ett :atten av
alla aktier skall lyda belopp. aktieägares andel aktiie-Ensamma av
kapitalet skulle då inte bestämmas utifrån nominellt belopp och imteett
heller påverkas kursförändringar. Bankföreningen vill vidare urder-av
stryka emission skall kunna ske i valfri utländsk låsningvaluta. tillEnatt

Vid sidaninte önskvärd. svenska kronor denUSDär är nesteuron av
betydande valutan för bankerna. Sverige står utanförOm uidlerEMU
kortare eller längre tid kommer kronans ställning i relativa temversom en
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liten valuta bli markerad. finns risk förDet den kan kommaänatt attmer
svårbemästrat USD och Vidsvänga sättettatt gentemot t.ex. etteuro.

blir därför angeläget förutanförskap det de svenska bankernaän attmer
i utländsk valuta. Beträffande frågankunna emittera aktier nominellaom-

aktier bör det de europeiska aktiebörsemas organisa-belopp noteras att
Stock Exchanges,tion, Federation of rekommenderaEuropean enats attom
så något krav explicit nominelltaktiebolagslagama ändras beloppattatt

kvarstår. promemoria frånaktie inte längre Stockholms Fondbörsl enper
Värdepapperscentralen VPC och värdepappers-AB och AB EMUom
förordas aktier nominellt belopp for svenskt vid-handeln ävenutan

erbjuda handel ikommande. Fondbörsen och VPC vissaattavser euro av
tills vidare kommer stå utanföraktier Sverige EMU.även attom

Finansinspektionen: Aktier i utländsk valuta påverkar inte de kapitalkrav
följer kreditrisk respektive marknadsrisk för kreditinstitut ellersom av

påverkas for-värdepappersbolag. heller de kapitalkrav ställsInte som
tillgångar försäkringsföretag till följd solvensreglema eller de kravav

beskrivnaskuldtäckning sådana företag underställda. Ovan ekono-är -
miska effekter inte beroende aktierna i utländsk valuta värderasär av om
till historisk anskaffningskurs eller till balansdagens kurs i redovisningen.

skillnaden mellan företagets tillgångar ochEftersom kapital uttryckereget
påverkas sammanlagda storleken kapital iskulder inte den eget av

vilken aktiernas värde denominerade. eventuellvaluta nominella Enär vär-
aktierna ökar eller minskar således intedering till balansdagens kurs av

ökning i bokfört värde vissakapital, eftersom eventuelltotalt eget aven
kapital. Endast underminskning övrigtaktier resulterar i sär-egetaven

kurs komma tillåtas.balansdagensskilda förutsättningar för övrigttorde att
instrument redo-iinnebär skuldkomponentenIAS 32 bl.a. sammansattaatt

redovisaskapitalkomponentenvisas skuld medan egeteget somsom
i Sverige.inte implementerats Desskapital. Rekommendationen har ännu

komponenterendast sådanaredovisasinnebär kapitalsynsätt att egetsom
skulder.tillgångar och Enmellan företagetsvärde uttrycker residualenvars

kapitaletikomponentervissavärdering till balansdagens kurs egnaav
framstår oförenligt sådantmed synsätt.ettsom

också fråganingårutredningsarbetetlndustrzyförbund:Sveriges l om
valutorutländskai andrabolagen bör ha aktiekapital änävenrätt attges

för detämligen begränsatförefallerBehovet sådan möjligheteuro. av en
detbevaka.till uppgift Närföretag intressen lndustriförbundet har attvars

flertal gångergäller banker och andra kreditinstitut har frågan väckts ett
från bl.a.under år angelägenheten reform har påpekatsochsenare av en

framförasBankföreningens sida. därvid brukarDe argument som -
till följdexempelvis värdeförändringar tillgångar i utländsk valutaatt av
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förändringar påmotsvarandebalanseraskurssvängningar kan genom
kapitalanskaffningen blir billigarekapitaletvärdet det samt attegnaav -

bolagsåvitt vanligaväsentligt bärkrafti allt änhar även avser om
inte lika starkt förreform,intresset och behovet ärantytts,nyssav en som

frågan sedananledning återkomma ifinnassådana bolag. kanDet att
förefaller inte heltsitt enkätsvar.avlämnat DetBankforeningen har -

kommeraktiekapital i utländsk valutamöjlighet haosannolikt attattatt en
i frågankreditinstitut. Något konkret förslagandrabanker ochinföras för

därför för tidigt uttalautredningen och detihar inte lagts fram är attännu
emellertid framhållaFörbundet villuppfattning.någon bestämd att en

möjlighetendast vissa bolaggårreformbegränsad attattut ges ensom
underolycklig. Utvecklingen harutländsk valutaaktiekapital iha vore

redovisningsregler skallriktninggått iår alltmer attmot sammasenare
juridisk form minstverksamhetsart, Integälla för alla företag etc.oavsett

inriktning. Beroende hurönskvärdjämförbarhetssynpunkt dettaär enur
valuta kan kommaaktiekapital i utländskförslageventuellt attett om

förbundet kan ställa sig bakomföga sannoliktdet därförutformas attär en
reform.begränsadsådan

försäkringssidan kanVad vi frånFörsäkringsförbund:Sveriges se som
början eller varaktigt,utanför tillstå EMUproblem, kommer att enom

för tillgångaroch diversifiering gällervalutamatchningde krav påär som
försäkringsrörelselagenskuldtäckning enligt kap.för 7tillåtssom

itill åttiotillgångar måste idag1982:713. Dessa procent vara samma
viförsäkringstagama. Omförsäkringsbolagets åtagandenvaluta motsom

försäkringsbolagets åtaganden tillochstå utanförkommer EMU störstaatt
omatchad skuld-andelförblir i svensk valuta, bör högresåledesdelen en

tillgångarna.riskspridningför möjliggöra bratäckning tillåtas att aven
årsredovisningsreglerändradetorde dock inte lösasproblemDetta genom

försäkringsrörelselagen.reglerna iändring i de nämndautan genom



671997:181SOU

iRedovisning euro

Gällande5.1 rätt

tillredovisningenräknaMöjligheten5.1.1 att om
utländsk valuta

ÅRFÅRL, ÅRKLÅrsredovisningen och Lenligt

ÅRL be-skall1995:l554,årsredovisningslagenkap.Enligt 2 6 §
måndenkronor. Ii svenskaårsredovisningenloppen i anges

skuldernasocheller tillgångamasi valutatransaktioner har skett annan
såledesbeloppenvaluta, måsteiursprungligen bestämtsvärde annan

vidbeloppen,docktillåterkronor.till svenska Lagenräknas attom
valutairedovisningen,upprättadei kronorsidan den annanangesav

skeskall dåvalutautländsktillfrån svenskOmräkningenit.ex. euro.
denUpplysningbalansdagen.gällde påkursenligt den omsom

iskall lämnastillämpade kursen not.en
årsredovisning iskyldighetenomfattasföretagDe att avgesom av

vissaochaktiebolagsvenskaförst och främstsvenska kronor är
ÅRL. §kap. 6i 2Bestämmelsenhandelsbolag kap. §svenska 1 1

lagenÅRL omfattasföretagocksåemellertid tillämplig avär som
värdepappersbolagochkreditinstitutårsredovisning i1995:1559 om
forsäkringsforetagÅRKL iårsredovisning1995:1560och lagen om

ÅRFL. skallÅRKL FöljaktligenÅRFL, och kap. 2 §2kap. 2 §2se
kreditinstitut,årsredovisningi den upprättasbeloppenäven avsom

medsvenska kronor,iförsäkringsforetagvärdepappersbolag och anges
valuta,omräkning i utländskmöjlighet till t.ex. euro.

ekonomiskaallabestämmelserenligt särskildagällerDessutom att
ÅRLtillämpafrivilligthandelsbolag har möjlighetochföreningar att
densiganvändaoch de kan dåräkenskapsåretmed 1997från och av

ÅRL 1996:1141-SFSkap.omräkning 2 6 § setillmöjlighet gersom
1143.
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årsbokslutbokföring och enligt BFL JBFLLöpande och

vilkenBokföringslagen saknar bestämmelserl976:l25, BFL om
skall användas. bokföra affárshändelser och avsluta denvaluta Attsom

bokföringen med årsbokslut i svenska kronor tordelöpande änannatett
förenligt god redovisningssed.emellertid inte medvara

näringsidkare. Aktiebolag,Enligt lagen tillämplig1 § BFL är
ekonomisk förening sådana europeiska ekonomiskahandelsbolag, samt

bokföringsskyldigai Sverige,intressegrupperingar har sitt säte ärsom
stiftelser gäller vissa iinte näringsverksamhet.de Föräven utövarom

tryggandestiftelselagen och lagen 1967:5311994:1220 om av
angivna förutsättningar för bok-pensionsutfästelse närmare attm.m.

föringsskyldighet skall inträda.
bokföring skall tillämpas samtligaregler löpandeBFL:s avom

bokföringsskyldiga företag.
alltjämt skall eller får tillämpa BFL:sBeträffande de företag som

ekonomiska föreningar, enskilda närings-årsbokslutregler t.ex.om -
föreskrifterfinns kompletterandeidkare vissa handelsbolagoch -

årsredovisning, koncernredovisninginnehållrörande årsbokslutets samt
gäller bl.a. lagenolika lagar. 1987:617och delårsrapporter i Detta om

årsredovisning i1980:1103ekonomiska föreningar, lagen om m.m.
dock hänvisningar tillstiftelselagen. lagarnavissa företag och I görs

BFL.
tillämpningsområde däremot denundantagen frånHelt BFL:s är

jordbruksfastighet föraför inkomst räkenskaperskyldigär att avsom
Även denna lagenligt jordbruksbokföringslagen 1979:141, JBFL.

skall användas i den löpandebestämmelse vilken valutasaknar somom
svenska kronor torde dock intebokföringen. redovisa iAtt änannat

redovisningssed.förenligt med godvara
kommunalförbund, församling ochlandsting,Staten, kommun,

inte bokföringsskyldiga enligtkyrklig samfällighet BFL.är

Offentliggörande årsredovisningen5.1.2 av

ÅRL behandlas det fallet bolaget publicerar sinkap. §I 8 14 att
ÅRLi dess helhet medan kap. sikte påårsredovisning 8 15 § tar

eller flera delar årsredovisningen. Bestämmelserpublicering avav en
ÅRKL ÅRFL.i kap. och 8 kap. 2härom finns också 8 2 § §

publicerar sin årsredovisning i dess helhet, skallbolagOm ett
årsredovisningen i den form och med denpubliceringen avse

till grund för revisionsberättelsen.har legatordalydelse som
skall därvid åtfölja årsredovisningen. Om någonRevisionsberättelsen
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revisionsberättelse inte lämnats,har skall årsredovisningen i stället
innehålla uppgift detta förhållande och skälen för det.om om

Om bolaget, i broschyr eller i tidning, publicerar hela sint.ex. en en
års- eller koncernredovisning, måste redovisningen alltså återges i den
form och med den ordalydelse den hade den reviderades och dennär
måste åtföljas revisionsberättelsen.av

Något hinder publicera årsredovisningen främmandemot att ett
språk torde dock inte finnas, så länge översättningen överensstämmer
med årsredovisningen i den ordalydelse den hade vid revisionen.som

Om den version års- eller koncernredovisningen bolagetav som
publicerar inte fullständig, bolagetmåste lämna uppgift detta.är Enom
ofullständig eller koncernredovisningårs- vidaremåste kompletteras
med uppgift huruvida den fullständiga redovisningen har säntsom
till PRV.

fullständigOm revisionsberättelse publiceras tillsammans meden
den årsredovisning till vilken berättelsen hänför sig, utgår läsaren ifrån

årsredovisningen också fullständig. tordeDet bakgrunden tilläratt vara
det förbjudet publicera ofullständig årsredovisning till-äratt att en

revisionsberättelsen.med stället föreskrivsl årsredo-attsammans om
visningen publiceras i ofullständigt skick, publikationen skall innehålla
uppgift vad revisorn uttalat och uppgift de anmärk-ningarom om som
revisorn gjort.

En koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse skallen
offentliggöras på årsredovisning och revisions-sättsamma som en en

ÅRL.berättelse i enskilt bolag kap.8 l6 §ett

5.2 redovisningsdirektivEG:s

Inledning5.2.1

EG:s direktiv riktar sig till medlemsstaterna och visst resultatettanger
skall inomuppnås bestämd tid överlåter självastaternasom en men

bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Direktivenatt
alltså inte direkt tillämpliga i medlemsstaterna. har inte hellerDeär

någon direkt effekt i förhållandet mellan enskilda, dvs. direktivens
bestämmelser grundar inte några rättigheter eller skyldigheter för en-
skilda. Om medlemsstat underlåter införa direktivets bestäm-atten
melser i den nationella lagstiftningen, emellertid enskilda rätts-anses
subjekt i vissa fall kunna åberopa direktivens bestämmelser gentemot
det allmänna.

har bolagsrättens område utfärdat direktivEG behandlarsom
redovisningsfrågor. direktiv har till syfte i medlemsstaternaDessa att
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ochför delägare, borgenärerskyddsnivåminstaskapa gemensamen
med företag.förbindelseiträderandra ettsom

direktivetFjärde

skyldig-behandlar78/660/EEGdirektivetbolagsrättsligafjärdeDet
medförvaltningsberättelse i bolagårsbokslut ochheten upprättaatt
lik-uppställasyftar bl.a. tillDirektivetdelägaransvar.begränsat att

företageninformationekonomiskadenminimikravvärdiga som
direktivetövergripande kravet idel ärDetallmänhetenskall låta ta av.

ochställningbild bolagetsrättvisandeskallårsbokslutetatt avge en
uppställnings-standardiseradeantalföreskrivsdirektivetresultat. l ett

förenhetliga reglerliksomresultaträkningarnaochformer för balans-
tilläggsinformation.värdering och

Sjunde direktivet

behandlar skyl-83/349/EEGdirektivetbolagsrättsligasjundeDet
sammanställdredovisning ochsammanställddigheten upprättaatt enen

svenskenligtvadi rätt utgörförvaltningsberättelse, dvs. stort sett som
uppställa kravdirektivetSyftet medkoncernredovisning. är atten

kan be-intressenter lättaresåinformation koncernerlikvärdig attom
dels de ekonomiskaresultat,ochställningdels koncernensdöma

bl.a. vilka kravreglerarDirektivetkoncernbolagen.banden mellan som
koncernredovisning,iskallföretagföruppfylldaskall tasatt envara

koncernredovisning hurskallmoderbolagvilka upprätta samtsom
koncernredo-iskall räknasintresseföretagdotterföretag och

fjärde direktivet,delar detdet tillbyggervisningen. övrigtl stora
uppställningresultaträkningarnasochbalans-i frågorframför allt om

värdering.och i frågor om

direktivetElfte

Även innehåller be-89/666/EEGbolagsrättsliga direktivelfteEG:s
lyderbolagställer kravredovisning. Detstämmelser att somom
med-ifiliallagstiftning ochmedlemsstatsunder öppnar annanenenen
andrai denräkenskapshandlingarbl.a. vissaoffentliggöraskalllemsstat

skyddtredjeSyftet med detta oavsettär att omstaten. man sammage
dotterföretagmedlemsstatsig ietableraväljerbolag ettattett genomen

filial.eller genom en
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Bank- och försäkringsdirektiven

EG har för banker och andra finansiella institutäven för försäk-samt
ringsbolagens del utfärdat direktiv behandlar redovisningsfrågorsom
bankredovisningsdirektivet 86/635/EEG, försäkringsredovisnings-
direktivet 91/674/EEG och filialdirektivet 89/117/EEG. Direktiven
bygger på de fjärde och sjunde bolagsdirektiven och innehåller endast
sådana avvikelser från dessa direktiv bedömts motiveradesom vara av
de särdrag utmärker dessa företags verksamheter.som

Redovisning5.2.2 i euro

detl jjärde direktivet finns det vissa bestämmelser intresseärsom av
frågan redovisning främmandeinär valuta och särskilt dåom euro

skall prövas.
Avsnitt i direktivet8 behandlar innehåll. I artikel 43.1.lnoternas

föreskrivs i skall lämnas upplysningar tillämpade värde-att not om
ringsmetoder de olika i årsbokslutet och använda beräk-posterna
ningsmetoder för värdejusteringar. För i bokslutet ellerposter ärsom

ursprungligen redovisade i främmande valuta skallsom var anges
enligt vilka grunder beloppen har omräknats till inhemsk valuta.

Avsnitt i direktivet10 behandlar offentliggörande årsredovis-av
ningen. artiklarnal och48 49 behandlas offentliggörande årsredo-av
visningen i sin helhet respektive i förkortat skick.

artikel föreskrivsl 48 årsbokslut och förvaltnings-näratt ett en
berättelse offentliggörs i sin helhet, de skall återges i den form och med
den ordalydelse har legat till grund för revisionsberättelsen. Desom
skall åtföljas revisionsberättelsen i oavkortat skick. Om revisorn harav
anfört förbehåll eller avböjt revisionsberättelse skall dettaatt avge
förhållande med angivna skäl redovisas.

Artikel lyder:49 Om årsbokslut inte offentliggörs i helhet,sinett
skall det den offentliggjorda versionen förkortad ochatt äranges
hänvisning till det register till vilket bokslutetgöras har getts
grund bestämmelserna i artikel 47.1. Har bokslutet inteännuav getts

behöverskall detta förhållande Revisionsberättelsen inteanges. om-
fattas det offentliggörande här det skallav som avses, men anges om
revisionsberättelsen har avlämnats med eller förbehåll ellerutan om
revisorn har avböjt revisionsberättelse.att avge

allmäntDet direktivet på denna punkt felöversatt och behöveratt äranses att
rätteligen borde ha varit "får".
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i vilken deti den valutaårsbokslutfårartikel 50Enligt utöveretta
omräkningskursen påenligtoffentliggöras ihar ävenupprättats ecu

iskallkursbalansdagen. Denna not.anges en
ibestämmelser intresseinnehållersjunde direktivetdetOckså av

sammanhang.detta
koncernredo-offentliggörandebehandlardirektivetiAvsnitt 5 av

visningen.
i direktivartiklarna och 49föreskrivs 48artikel 38.5l att

i detnyssnämnda artiklarnadeskall tillämpas. Det78/660/EEG är
fjärde direktivet som avses.

sammanställdi artikel 38 EnföljandeföreskrivsVidare a:
i vilken den hari den valutafår upprättats ävenredovisning utöver

balansdagen. Dennaomräkningskursenenligtoffentliggöras i ecu
skall ikurs not.anges en

rättsordningarutländskaVissa5.3

direktivetfjärde bolagsrättsligabl.a. detbestämmelser imedenlighet1
redovisnings-kontaktkommitté förs.k.inom EGhar det upprättats en

för EuropeiskaKommittén bestårrevisionsfrågor.och representanterav
sammanträder under kom-medlemsstaterna. Detkommissionen och

forumuppgift bl.a. förordförandeskap. Dessmissionens är att ettvara
redovisningsfrågor.samråd i

och 1997 har kommitténunder 1996i kommitténfleraVid möten
iarbetet har resulterattill EMU. Detmed anknytningfrågorbehandlat

Redovisning för införandetskriftenutgivnaKommissionenden avav
redovisningsfrågor övergången tillolikaSkriften bl.a.tar somuppeuro.

upphov till.valutagemensam geren
begärdesvenska lagstiftningsarbetetpågåendeled i detSom ett

30julivid den och 1997medlemsstaterna 29Sverige de olika mötetatt
redovisningslagstiftningderas nationellahurskulle informera ärom

EMU-projektetoch vilka förändringaravseendenutformad i vissa som
ställdes fråndet frågorhuvudsakupphov till. lkan trevar somge

svensk sida:

nationell lagstiftningtillåter nuvarandeutsträckningvilkenl att
ikoncernredovisning skerårs- ochbokföringlöpande änannatsamt

nationell valuta
tillåta redovisningmedlemsstaternautsträckningvilkenl att attavser

ijanuari 1999 sker endast euroövergångsfasen from. den lunder
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utsträckning medlemsstaterna deltagandevilken il att, ettavser om
företagaktuellt, tillåta sina redovisa i i stället förinte blirEMU att euro

i nationell valuta

Grekland vidSamtliga medlemsstater representerade mötet.utom var

Fråga 1

medlemsstaternas nuvarande reglering.handlar DetFråga l om
offentliggörsgivetvis redovisning och inormala upprättasär att

nationella valuta. kan dock det fjärderespektive lands Det noteras att
föreskriverdirektivet artikel medlemsstaternabolagsrättsliga 50 a att

redovisningen offentliggörs i detskyldiga tillåtaär ävenatt att ecu;
medlemsstaterna måste tillåta det vid sidanhandlar här attattom av

nationell valuta offentliggörs till omräknadredovisningen i en ecu
Även inte alla medlemsstater uttryckligen detredovisning. om angav

kontaktkommitténs kan det har bestämmelsevid möte, antas att man en
direktivet i samtliga medlemsstater. vilken utsträckningsvarande Imot

tillsammansliksom Sverige tillåter medmedlemsstaterna att man--
offentliggörredovisningen i den nationella valutan redovisningenegna

inte vidi eller berördesUSD mötet.t.ex. yen
frågan ifrån svenskt perspektiv intressantaste vad månDen är

tillåter redovisningen och offentliggörsmedlemsstaterna upprättasatt
endast i inhemsk valuta. det avseendet lämnades följandeIänannat
information.

franc.Belgien skall redovisningen i belgiska DanmarkI Iupprättas
fordrar lagstiftningen redovisningen sker i danska kronor. Denatt

spanska, franska, italienska, österrikiska, portugisiska ochtyska,
finländska lagstiftningen har motsvarande innehåll. Irland det där-I är

redovisning i utländsk valuta. gällertillåtet Detsammaupprättaemot att
för och Nederländerna. Lagstiftningen i Stor-britannienLuxemburg

ingenting i vilken valuta års- och koncernredovisningar skallsäger om
redovisningarna skall i pundDet upprättasupprättas. att attmenanses

särskilda förhållanden får använda valuta.underman annan
mindre antal medlemsstater redogjorde särskilt förEndast vadett

beträffande löpande bokföring. framkom belgiskgäller Det attsom
löpande bokföring sker i belgisklagstiftning kräver valuta, medanatt

lagstiftning inte innehåller föreskriftertysk och finländsk några iom
löpande bokföringen skall ske möjligenvilken valuta den detärsom

förenligt med finländsk god redovisningssed användadock inte att
i bokföringen.utländsk valuta
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Fråga 2

Vad gäller fråga framgick det inte2 någon medlemsstaterna hadeatt av
genomfört lagändringarnågra Arbetet eller mindre långtän. var mer
framskridet, uppenbarligen delvis beroende i vilken utsträckning
medlemsstaten räknade med med i frånEMU latt starten.vara
Danmark fortfarande avvakta med allt lagstiftningsarbete isynes man
denna fråga. brittisk sida utgickFrån från Storbritannien, vidatt ettman
deltagande i skulle komma tillåtaEMU, redovisning i underatt euro
övergångsfasen; såsom den brittiska lagstiftningen i dag utformadär
skulle fordradetta dock inte någon lagändring. Från finländsk sida Il-
skränkte sig till frågan redovisning i undersägaatt attman om euro

Övrigaövergångsfasen under diskussion. medlemsstater klaraeär gav
föruttryck bestämd viljeinriktning. Såväl Belgien, Tyskland,en

Öster-Spanien, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal,
rike Frankrike företagkommer sina möjlighet underatt över-attsom ge
gångsfasen välja mellan redovisning i och redovisning i den natio-euro
nella valutaenheten. Också i de dessa länder där redan i dagav man
tillåter redovisning i utländsk valuta utgå från någonattsynes man
form lagändring nödvändig.ärav

Ett de medlemsstater förklarade avsåg tillåtaatt attpar av som man
redovisning i under övergångsfasen sade uttryckligen atteuro man
avsåg också tillåta löpande bokföring iatt euro.

medlemsstatIngen lagreglering ålägger företagenöverväger en som
under övergångsfasen redovisa i det rådde enighet dettaatt atteuro; om

skulle stå i strid med EG-förordningen EMU.om

Fråga 3

flestaDe medlemsstater avstod från besvara fråga Frågan tordeatt
för flera medlemsstater ha framstått ömtålig eller alltförsom
hypotetisk. Från brittisk sida konstaterades brittiska företag vidatt ett
brittiskt utanförskap kommer ha möjlighet redovisa i någonatt att euro;
ändring nuvarande lagreglering krävs inte.av

Övrigt

Sverige också fråga: Om vid svenskt deltagandetog ettupp en annan -
i företagEMU svenskt sin redovisning i svenska kronorupprättarett-
och denna föremålredovisning blir för revision, får då tillen euro
omräknad redovisning publiceras tillsammans med den fullständiga
revisionsberättelsen Kontaktkommittén besvarade frågan jakande. En
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publicering strider inte artiklarnasådan 48 och i det fjärde49mot
eftersom Conversionbolagsrättsliga direktivet into nothingeuros was

convenience translationother than designed betterto promotea
understanding punkt 6.6 i protokollet kontaktkommitténs möte.över

Utredningens överväganden5.4

grundläggande krav på den redovisningenEtt den skallärexterna att
jämförbar. tydligt svenska företagDet är attvara om en grupp av avger

sin redovisning i medan den i svenskaeuro en annan grupp avger
tredje i det blir svårare jämförelserkronor och USD, mellangöraatten

svenska företag i de olika Samtidigt skall emellertidgrupperna.
påpekas svenskt företag sin redovisning i elleratt ettom avger euro

jämförelser med utländska företagdet underlättar sinUSD, som avger
redovisning i denna valuta.

kan det finnas skäl erinradetta sammanhang utredningen1 att attom
ifrånenligt direktiven har utgå deklaration och taxering skall skeatt att

i svenska kronor. skälen till denna begränsning utredningensEtt avav
utredningen erfarit föruppdrag enligt vad det tid skattemyn-är att tar

digheterna bygga datasystem kan arbeta med deklara-ettatt upp som
Befintligationer i såväl kronor valuta. datasystem isom annan

skatteförvaltningen igenom Förmåste gås prövaatt om programmen
fungerar Skattemyndigheterna därför inteockså ZOOO-talet. har
möjlighet före sekelskiftet utveckla datasystem för deklara-att ett nytt
tion i främmande valuta.och taxering

Behovet redovisning i5.4.1 av euro

Utredningen har till uppgift undersöka bl.a. vilket behov svenskaatt
företag sin finansiella redovisning ihar kunna Förupprätta attav euro.

utredningen gjortkartlägga behoven har enkät bland antaletten
myndigheter och organisationer.

Vid utformningen enkäten utgick utredningen från de till-attav
frågade i allmänhet skulle jakande frågan det föreliggersvara om
behov i angivna hänseenden. Erfarenheten visar nämligen detatt anses

bra företag har alternativ väljasvenska många bland. Detatt attvara
finns bland dem ofta anlitas remissinstans i frågor rörsomsom som
företag generell ovilja välja bort alternativ därför förettatt atten man
dagen förinte någon användning det, vilket normaltnär ärser man,
fallet, inte kan utesluta behov kan uppståettatt senare.
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till enkäten framhölls därför följande: Det förtjänaringressenl att
utredningsarbetet skall bedrivas i förstapåpekas Iatt etappetapper. en

lagstiftningskall eller ändrad kartläggas.behovet Om det vidav ny
framkommerdenna kartläggning inte några verkliga behov av

kommer utredningenlagstiftningsåtgärder avslutas. därförDet äratt
denna enkät innehållerangeläget beskrivningaratt svaren noggranna

problem kan uppstå nuvarande lagstiftningkonkreta behållssom om
Sverige deltar valutaunionen,oförändrad, dels i under övergångs-om

vidfasen dels utanförskap.1999-2000, Omett permanent man
företagenexempelvis förutser de svenska kommer få betalaatt att ett

högre pris för lån de utomlands, de måste ha sin års-tarsom upp om
i förredovisning i svenska kronor stället så bör uppgift häromeuro, en

hänvisningar till praxisbyggas under med den internationella
andra omständigheterkapitalmarknaden och det möjligtgör attsom

vara.bedöma hur problem detta kanstort
utredningens enkät har redovisatsSvaren på i detalj i kapitel Som

framgått saknas i enkätsvaren uppgifterdär skulle det möjligtgörasom
för kvantifiera vinsterna medutredningen redovisning i elleratt en euro

för i fortsättningen krävakostnaderna redovisning i svenskaävenatt
kronor.

enkätsvaren inte heller tydlig skillnad mellanl de tvågörs en
alternativ finns, nämligen Sverige deltar i ellerEMU väljeratt attsom
stå utanför valutaunionen, bedömningarna behovetutan av av
redovisning i under övergångsfasen respektive vid utanförskapetteuro
sammanfaller oftast. heller någon tydlig skillnadInte mellangörs euro
och främmande valuta.annan

Enligt det övergångsscenario fastställdes Europeiska rådetsom av
vid Madridmötet i december inleds den första1995 fasen i övergången
till den valutan, våren 1998, då EU:s ochstats-gemensamma euron,
regeringschefer skall besluta vilka länder skall delta i valu-om som
taunionen. januari inleds1999 den andra fasen. blirDen l Då euron en
självständig omräkningskursernavaluta och mellan och deeuron
deltagande länderna låses oåterkalleligen. europeiskaDen central-
banken, då sin operativa verksamhetECB, ochstartar en gemensam
penningpolitik införs. Eurosedlarna och introduceras i deneuromynten
tredje fasen, vilken enligt övergångsscenariet skall den lstarta senast
januari Under denna fas, vilken skall begränsas2002. till högst sex
månader, kan och de nationella valutorna användas parallellt.euron
Efter denna fas blir det enda legala betalningsmedlet ieuron
medlemsstaterna. nationella sedlarna ochDe dras in. Dsmynten
l997s59 5.s.

Regeringen har i l997/98:25 föreslagit Sverige inte börattprop.
införa betalningsmedel här i landet, då den tredje etappeneuron som av
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bör emellertid hålla dörren förinleds. SverigeEMU öppen ett senare
valutaunionen. regeringen finnersvenskt deltagande i Om attsenare

skall frågan underställas svenska folket förSverige bör delta i EMU
prövning.

i det självklart redovisningen skallSverige deltar EMUOm är att
kronan betalningsmedel här i landet.i när ersatt someuro, euronavges

direktiv eller ihuvud inte i utredningensscenariot berörsDet över taget
enkäten.

andra länder1997/98:25 klartemellertidDet närattär genom prop.
ståjanuari Sverige kommerEMU-projektet den 1 1999inleder utan-att

föremellertidbli evigt. Mycket talarför Utanförskapet kandetta. att
framstår därviddelta ismåningom kommer EMU. DetSverige så att

januariinträda tidigare denSverige väljer 1osannolikt änattattsom
förläggs tillinträdestidpunktenfullt möjligtoch det2002 är att en

föregåsövergångsfasenfall kommertidpunkt. såI att enavsenare
utanförskap.period svensktav

i vidredovisningförst behovetUtredningen behandlar etteuroav
inledsutanförskaplagd vidmed tonviktensvenskt utanförskap ett som

Möjlig-ellerövergångsfas år 2002och avlösesår 1999 senare.av en
behandlasmedlemskulle bli EMUSverige aldrigheten att meraavav
utanförskapredogörelsen förtilli anslutningöversiktligt ett av

övergående natur.
redovisning i underbehovenHärefter behandlas eneuroav

ellerinfaller år 2002övergångsfas senare.som
utanförskap ochskillnaden mellanavgörandeutredningenförDen
utanförskaprörlig vidförväxelkursenövergångsfas ärär att meneuron

övergångsfasen.fast under

växelkursrörligutanförskapVid ett

företagenssiguttalatorganisationerochmyndigheterflestaDe omsom
harredovisning ifinansiellasinkunnabehov upprättaatt euroav

svensktsåväl vidbehovsådantföreliggerdetförklarat ettettatt
behovsärskiltövergångsfasen. Ettunderutanförskap stort ansessom

eftersomkoncernredovisningen ikunnaföreligga upprättaatt euro,av
intresseinvesterarnastilldrar sigfrämsthandlingdet dennaär som

kapitalmarknaden.internationelladen
kanproblemkonkretaenkäten vilkafrågan iSvaren som

huvudsakoförändrad ibehållslagstiftningnuvarande äruppkomma om
parallellt iochhantera kronortvingasfall företagendettvå. För euro

uppstårrapporteringenoch i denredovisningenfinansielladen externa
konkurrenskraftföretagensde svenskaförsvagarkostnader gent-som
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utländska företag. Och företagen inte tillåts redovisa iemot annatom
kronor så blir det svårare för dem anskaffa kapital utomlands ochän att

kapitalkostnadema ökar.
Enkätsvaren visar alltså det vitt spridd uppfattning blandäratt en

myndigheter och i det svenska näringslivet, möjlighet för svenskaatt en
företag den finansiella redovisning i skulleupprättaatt euro ge
företagen fördels lägre kostnader administrera sin redovisning, delsatt
tillgång till billigare utländskt risk- och lånekapital.

Utredningen för del följande skäl kan anföras föratt attmenar egen
svenska företag vid svenskt utanförskap fåbör ha sin löpandeett
bokföring finansiellaoch sin redovisning i övrigt i trots atteuro,
skattedeklarationerna skall i svenska kronor.avges

samtliga EU-länder har planerI redan tillåtaår 1999stort sett att
de nationella företagen sin finansiella redovisning iupprättaatt euro.
Från och med kommer samtliga företagår 2002 i länder deltar isom

hänvisade till sinEMU löpande bokföring och sinupprättaatt attvara
finansiella redovisning i övrigt i denna valuta. innebärDet nästanatt

företagalla i de europeiska länder vi brukar jämföra med kommeross
ha sin redovisning i viktig förändring förhållandeDet iäratt euro. en

till vad gäller i dag. några kommerOm år de svenska företagen,som
väljerSverige utanför inteEMU och ändrar sinatt stannaom

redovisningslagstiftning, i Västeuropanästanatt attvara ensamma om
redovisa i liten nationell valuta medan den delen denstoraen av
europeiska företagsamheten redovisar i den mycket och interna-stora
tionellt gångbara valutan sådan situationI utred-ningeneuro. en menar

svenska företag anpassning till den fortgående interna-att som en
tionaliseringen redovisningsområdet börpå möjlighet redovisa iattges
euro.

de två sakskäl anförs i enkätsvaren förEtt redovisning iav som
företagen tvingas hantera kronor och parallellt iär att,euro, om euro

den finansiella redovisningen och i den rapporteringen, kost-externa
försvagarnader uppstår de svenska företagens konkurrenskraftsom

utländska företag.gentemot
Redovisningskostnaderna kan bli särskilt betungande för svenska

företag ingår internationellai koncerner i vilka användssom euron soir.
koncernvaluta. Utredningen den redovisning i koncernvalutar.attmenar

företaget idet svenska sådant fall i börupprättaretteuro som euro
kunna godtas den i övrigt vad krävs svenskmotsvararom som av en
redovisning.

Svenska företag har koncernvaluta har intresseettsom euron som
affärer i försina slippa valutasäkra sina ford-göra attattav euroupp

ringar Sådana företag kommeroch skulder. begära leveransavtaatt att
med företag tecknas i och faktureringsvenska sker i dennaatteuro
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därigenomunderleverantörer kommersvenskavaluta. Många att
affärsförhållanden ochsvenskaockså iifaktureratvingas rentatt euro
bokföringen och redo-löpandeanvända i denfår då behov att euroav

övrigt.visningen i
redovisningskost-särskiltriskerarYtterligare storasomen grupp

företag ihelt handlar med EMUellerheltföretagnader nästanär som
osäkerhetråder i dagaffarsvaluta. Detanvänder sigoch euron somav

från den januarii redan 1delta EMUkommerländervilka attsomom
minsta alternativetdetemellertid klartmycket stårSå även1999. att

betydelse för Sverige.utomordentligthandelsområde storutgör ett av
sikt kommerlängreländerna i EMUför utgöratalarMycket attatt

betydelsehandelspartners. Euronsviktigastei särklassSveriges som
åtminstone deår 2002handelsvaluta kommer att motsvara summan av

detdärför medUtredningen räknarvalutor.ländernasdeltagande att
uteslutande köpersvenska företagmångafinnas nästankommer att som

affärernaochdeltar iländer EMU görsfrån och tillsäljeroch attsom
finnasutredningens meningenligtbör detdemi För eneuro.upp

Sverige inteibokföringenden löpandeföra ävenmöjlighet att omeuro
deltar i EMU.

redovis-bokföring ochlöpandeförkostnadernatydligtDet är att en
sker iaffarshändelsernasvenska kronori övrigt ining när merparten av

växlings-i ochSverige inte deltar EMUbetydande,kan omvaraeuro
meningutredningensEnligtfluktuerar.fortlöpandealltsåkursen

ÅRLenligt kap. 6 §omräkning 2tillmöjlighetenhellerintetillgodoser
redovisning iföretagen kan hasvenskadebehovfullt de eurout enav
Redovisningskost-jfr avsnitt 5.4.4.standardinternationellhögav

svenskaframför alltforbeaktansvärtdärför attnaderna argumentär ett
hamöjlighetbör hautanförskapvidslagangivet attföretag ettav ovan

iredovisningsin euro.
före-anförs i enkätsvarensakskäl ärde attandraDet omsomav

för demsvårareblir detsåkronoriredovisainte tillåts änannattagen
ökar. Ut-kapitalkostnadernaochutomlandskapitalanskaffaatt
påstående.dettafrågetecken förlitetdelför sinvillredningen sätta ett

andelbetydandeårunderharFondbörsStockholmsPå avsenare en
ägarandelutländskFrånutländskigått ägo.börsenaktierna över en
utländskadethar1991årutgångenvidomkring 7på procent av

ökning1997. Denna35tillägandet ökat procentnärmare sommaren
haftendastnormaltutländska placerarnadehinderhar skett attutan av

talarMycketi kronor.redovisningarbolagenssvenskatill detillgång
redo-tolkainternationella placerarnade är attförockså att vana

inklusive kronor.olika valutorvisningar i
utnyttjatbörsbolagenuteslutainteemellertidkanUtredningen att

upprättade års-i kronordenräknamöjlighetenden nuvarande att om
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eller koncernredovisningen till utländsk valuta och detta haratt
Änpåverkat de utländska investerarna. viktigare emellertid detär ovan

nämnda förhållandet några år kommer de svenska företagen,att om om
Sverige väljer utanför EMU och inte ändrar sin redovis-att stanna
ningslagstiftning, i Västeuropanästan redo-att attvara ensamma om
visa i liten nationell valuta medan den delen den europeiskastoraen av
företagsamheten redovisar i den mycket och internationelltstora
gångbara valutan sådan situationI utredningen deatteuro. en menar
svenska företagen kommer vidkännas konkurrensnackdel denatt en
internationella kapitalmarknaden. Det talar starkt för svenska företagatt

anlitar den internationella kapitalmarknaden för kapitalanskaffningsom
vid utanförskap bör ha möjlighet ha sin redovisning iett att euro.

Mot de sålunda talar för redovisning i kanargument som euro an-
föras vissa skäl sammanhänger med redovisningens syfte,som se
kapitel Utredningen det viktigt företagens redovis-äratt attanser
ningar jämförbara. möjlighet förEn svenska företag välja mellanär att
kronor och kommer försvåra jämförelser mellan svenskaatteuro
företag med olika redovisningsvalutor. Utredningen emellertidmenar

dessa olägenheter kompenseras ökade möjligheter till jämförelseratt av
med företagutländska sin redovisning isom avger euro.

På grund det anförda föreslår utredningen möjlighetatt öppnasav
för de företag villså vid utanförskap beräknas bli avlöstatt ettsom som

övergångsfas sin löpande bokföring finansiellaochupprättaav en
redovisning i övrigt i euro.

Det kan inte uteslutas Sverige väljer ställa sigatt att permanent
utanför fallså blir valuta blandEMU. I andra främmandeeuron en
valutor. skäl anförts tillDe förmån för möjlighet försom ovan en
svenska företag ha sin finansiella redovisning i emellertidatt äreuro
giltiga också i sådan situation därför blir så dominerandeatten euron
på den internationella framstårDet sålunda rimligt attarenan. som
svenska företag får möjlighet redovisning i sigatt genom euro anpassa
till den fortgående internationaliseringen redovisningsområdet. Det
framstår också lämpligt koncernvalutan svenskanäratt ärsom euro,
dotterbolag har möjlighet sin redovisning i dennaupprätta valutaatt
och på så hålla redovisningskostnaderna i Sverigesätt Företagnere.

fakturerar i därför de underleverantörer till företag iärattsom euro
koncerner med redovisningsvaluta liksom svenska företageuron som

uteslutande köper och säljer från och till länder deltarnästan isom som
och sina affärerEMU i bör vidare kunna begränsa sinagör upp euro

redovisningskostnader använda i bokföringen. Svenskaattgenom euro
företag anlitar den internationella kapitalmarknaden bör dessutomsom
ha möjlighet hålla kapitalkostnaderna sinatt attnere genom avge
redovisning i euro.
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övergångsfasen fast växelkursUnder

redovisningsvaluta gäller medför tillåtatalarskälDe att someurosom
för delta iSverige beslutat sig EMUi lägestyrkalångt när attstörre ett

Utmärkande föreller2002övergångsfas inleds åroch senare.en
imellan och kronan;fastväxelkursenövergångsfasen ärär att euron

valuta fastochoch kronanverketsjälva sammavara eneuronanses
då inte någratydligt detvalutaenheter. Det möteri olikauttryckta är att

särskilt harredovisning itillåtabetänkligheter mot att maneuro, som
all redovisningövergångstid ochmed korträknaanledning attvetatt en

ofrånkomligtdessutomskall ske i Det närmastdärefter är atteuro.
lagstiftningdeni med stödredovisningtillövergåttföretag aveurosom

redo-kan behållautanförskapförföreslårutredningen ett euron som
Övergångsfasen.visningsvaluta under

redovisning imöjlighet tilldärför denföreslårUtredningen att euro
också underskall gällautanförskapför över-föreslagits ett ensom

gångsfas.

iRedovisning USD5.4.2

tillmöjlighetföregående förordati detUtredningen har öppnasatt
alldeleshänsyn till denlämnas medFörslagetredovisning i euro.

kommerfår i det Europa. Euronspeciella ställning nyaeuronsom
möjligenocheuropeiska valutornaviktigaste dedesikt ersättaatt av

företagsvenskaframtiden kommerkronan.svenska lockså den att
redovisning imed företagjämföras euro.avgersom

liknarställningfrämmande valuta medNågon euronssomenannan
i frågakommerdel. valutasvensk Den ärinte för närmastfinns som

detframgår redanoerhörda. DetskillnadernaUSD, är avmen
Sverigeföreslåtankenskulle kommaingenförhållandet att attatt

förmån försvenska kronan till USD.denskallinom några år ge upp
enstakakan finnas någradetvill inte ifrågasättaUtredningen att

ochsina affärer i USDharsvenska företag merparten somavsom
tillövergångredovisningskostnadersinaskulle kunna genom enpressa

emellertid intebehov kanredovisningsvaluta. DerasUSD ansessom
frånundantagmotiveratdet framstår göraså attväga atttungt som

skall lämnas i kronorjämförbarförredovisningenkravet attatt vara
i framtideneller euro.--
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5.4.3 Valfrihet mellan svensk valuta och euro

Det inte möjligt för utredningenär uppskattningsvis huratt ens ange
många företag eller fem år har behov kunnaett, tre attsom om av
redovisa i emellertidDet inte nödvändigt.är Det ställer sig enligteuro.
Litredningens uppfattning enklast och naturligast överlämna före-att

själva bedöma redovisning i förtagen derasatt del skulleom en euro
innebära så fördelar det de kostnaderstora att uppväger ärsom
förenade med dels byte redovisningsvaluta, dels avgivandeett av av
deklarationer i valuta redovisningsvalutan nämligenän svenskaannan
kronor. Varje företag bör alltså, det bytenär redovis-överväger av
ningsvaluta, ställa de besparingar företaget kan redo-görasom genom
visning i de ökade kostnader följer med redovisningenmot atteuro som
måste räknas till svenska kronor i deklarationen. Om sådanom en
kalkyl visar kostnaderna vinsterna bör företagetär störreatt än avstå
från byta redovisningsvaluta. Genom överlämnaatt valrätten till detatt
enskilda kostnadsaspekternaföretaget får garantier för att ärman
genomlysta innan byte redovisningsvaluta sker.av

Frågan blir då vilka valmöjligheter bör erbjudas de svenskasom
ÅRLföretagen. dagl erbjuder kap.2 6 § möjlighet för svenskaen

företag har den löpande bokföringen och redovisningen i övrigt isom
svenska kronor sedan räkna års- och koncernredovisningenatt tillom

Skall denna möjlighet kompletteras med möjlighet ha helaeuro. atten
redovisningen från löpande bokföring till koncernredovisning i euro

Är5.4.4 nuvarande omräkningsmöjlighet tillräcklig
eller krävs lagstiftningny

Svenska företag ÅRLhar redan i dag möjlighet enligt 2 kap. 6 §att
räkna sina års- och koncernredovisningar upprättade i svenskaom
kronor till utländsk valuta. Utredningen skall enligt direktiven särskilt
studera denna möjlighet tillgodoser det konstaterade behovetom ovan
för företagen redovisa iatt euro.

Bland de i utredningens enkät tillfrågade berört frågan,som anser
endast behovetPRV redovisa i tillgodosettatt att ärav euro genom

Övrigamöjligheten till omräkning. tillfrågade denna möjlighetattanser
inte tillräcklig. enkätsvarenl inteär någon skillnadgörs mellan de två
alternativen Sverige deltar i EMU eller väljer stå utanföratt valuta-att
unionen. Utredningen dock det finns skäl skilja mellanatt attanser
dessa alternativ behovet analyseras.när
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växelkursrörligutanförskapVid ett

bokföringenlöpandei denkronorsvenskaanvänderl systemett som
svenskaomräknade tillredovisningeniaffärshändelser iförs euro
löpandedenaffärshändelsen. Omfördagenkursenenligtkronor

kronori svenskaaffärshändelserdeti tvärtombokföringen ärgörs euro
såväl beloppinnebäromräkning. Detföremål for attblir somsom

bok-löpandedenberoendesigskiljakommerväxelkurs att om
årsredovis-klarteller Detkronorsvenska äri attförsföringen euro.

affärs-i de tvåsigskiljamåste trots attockså systemenningen då
identiska.händelserna är

mediårsredovisning upprättas systemettEn someuronsom
årsredovisningidentisk medalltså inteblirredovisningsvaluta somen
redovisningsvaluta.kronorsvenskamediupprättas systemett som

tillredovisningupprättadsvenska kronoriräknaMöjligheten att om en
ÅRL visamålettillräcklig,intedärför är§ attenligt kap. 62 är omeuro

medenligtresultatställning ochföretagets ett system someuron
harmed företagjämförbarhetFullredovisningsvaluta. someuronsom

inte.uppnåsredovisningsvaluta
löpandebehovheller deintetillgodoserOmräkningsmöjligheten av

medi koncernersvenska företagförfinnsbokföring i euronsomeuro
harföretagsvenskakankoncernvaluta. Detsamma sägas somomsom
hördenTillaffárshändelser iallaelleralla nästan gruppensenareeuro.

medföretagtill svenskaunderleverantörersvenska företag ärsom
ocksåvalutaanvänderochredovisningsvaluta sammasomsomeuron

åtaganden.sinavalutasäkraslippaförbl.a.affarsvaluta attsom
placerareinternationellavad månosäkert ianförtsDet är som ovan

redovisning imedsigeller klarariredovisninghar behov eneuroav en
redovisnings-sig medkan nöjaför detalarMycketsvenska kronor. att

ÅRL. Somenligt kap. 6 §omräkning 2erhållshandlingar genomsom
emellertid koncern-enkätsvari sittlndustriförbund påpekar ärSveriges

Efteromfångsrik.version mycketsvenskiredanredovisningen om-
omfattandedenbl.a.ytterligarevuxitdenharräkning till genomeuro
därigenomdenuppenbar riskfinnsoch detkrävs attnotapparat ensom
förlorat.delvis gårinformationsvärdedesssvåröverskådligblir så att
nuvarandedenutredningenfinnerbedömningsamlad attVid en

redovisning tillupprättadsvenska kronoriräknamöjligheten att enom
ÅRL medkompletterasbörräckerintekap. 6 §enligt 2 utaneuro

från denredovisningen,helamöjligt hadetbestämmelser gör attsom
koncernredovisningen, itillbokföringenlöpande euro.
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övergångsfasenUnder fast växelkurs

När frågan den nuvarande möjlighetenprövar räkna iman attom om en
ÅRLsvenska kronor upprättad redovisning till enligt kap.2 6 § äreuro

tillräcklig under övergångsfasen måste hålla i minnet vadattman som
utmärker övergångsfasen den fasta växelkursen.är Det innebär åietsatt
resultat blir detsamma oberoende den löpande bokföringen skar iav om

ÅRLkronor eller omräkningEn enligt kap.2 6 § från kronortilleuro.
också utseende årsredovisningen deneuro ger samma som om

löpande bokföringen och redovisningen i övrigt i kronor elerupprättats
Något egentligt behov kompletterande bestämmelsereuro. av 53m

skulle det möjligt ha hela redovisningen igöra föreligger därföratt euro
knappast under övergångsfasen.

Å andra sidan och kronan under övergångsfasenanses euron varaen
och valuta fast uttryckta i olika valutaenheter. Det kan då ntesamma

några betänklighetermöta tillåta redovisning i särsciltmot att euro,
har anledning räkna med kort övergångstid ochattsom man vetatten

all redovisning därefter skall ske i Det dessutom ofrin-är närmasteuro.
komligt företag övergått till redovisning i med stödatt lensom euro av
lagstiftning utredningen föreslår för utanförskap kan behållaett euron

redovisningsvaluta under övergångsfasen.som
Utredningen föreslår därför den möjlighet till redovisning iatt eiro

föreslagits för utanförskap skall gälla också underett övar-som en
gångsfas.

Förslag till lagstiftning

Utredningens överväganden i det föregående har lett fram till slutsatsen
ÅRLden nuvarande möjligheten i kap.2 6 tillatt § omräkning års-av

och koncernredovisningen till bör kompletteras med bestämmeliereuro
det möjligt för svenska företaggör redan vid det utanförsl-apattsom

inleds år ha1999 sin löpande bokföring och redovisning övrigti isom
Dessa bestämmelser bör enligt utredningens mening fortsättaeuro. att

gälla för det fall Sverige beslutar sig för delta i EMU ochatt en
övergångsfas inleds. Utredningen föreslår följande kompletterarde
bestämmelser i redovisningslagstiftningen. finansiellaFör företag fö°e-
slås ytterligare bestämmelser i kapitel

ÅRLkap.l 2 6 § bör den nuvarande föreskriften i första meningen
beloppen i årsredovisningen skallatt i svenska krororom anges

kompletteras orden eller euro läggs till.attgenom
l BFL införs paragraf, 3 föreskriver beloppen ien ny atta som

den löpande bokföringen och årsbokslutet skall i svenska krororanges
eller En paragraf med lydelse införs i JBFL 2euro. samma som a
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grundbokföringenföretagmöjligt för närintebör attDet ettvara
årsredovisningen,beträffandetillbytasvenska kronor, t.ex.iskett euro

skattesynpunkt.fördelaktigtskullebytesådantdärför ett uratt vara
redovisningen. Detfinansielladeni helaanvändasmåstevalutaSamma

och JBFL.paragraferna i BFLföreslagnadeframgår av
resultatolikablir detföregåendedetframgåttSom omav

bör inteeller Detkronori svenskaförsgrundbokföringen varaeuro.
redovisnings-mellanoch tillbakaframföretagförmöjligt attett

frånfördelaktigastblirresultatvilketberoendevalutorna som
för omlägg-gällervadEftereljest.skattesynpunkt eller mönster somav
utredningenföreslårstycketfjärde BFL12 §räkenskapsår sening av

ÅRL, JBFLoch 2 §3 § BFL6i kap. §därför det 2 nya aatt anya
kronortill svenskafrånredovisningsvalutabyteföreskrivs att euroav

Skattemyndigheten.därtilltillståndmindremedinte får ske ges av
Översyn redovisningslagstiftningenslutbetänkandedetEnligt av

skallavlämnat,Redovisningskommittén1996:157SOU en nysom
utredningenupphävas. DeJBFLoch bl.a.införasbokföringslag av

lätt förasredovisningsvaluta kanbestämmelsernaskisserade omnya
Valuta.rubrikenförslagsvis underbokföringslagen,dentillöver nya

medsamtidigtupphävsibestämmelsen JBFL attföreslagnaDen nu
upphävs.hela lagen

bilagaframgårlagbestämmelsernaföreslagnaDe av

frågorSärskilda5.4.5

ochassociationsrättenochredovisningenmellanSambandet
övervägandenredovisningstekniskasammanhängandedärmed

sinskall fåvillsåföretag upprättadeföreslårUtredningen att som
ibalansräkningmedblir då huri Fråganårsredovisning enmaneuro.

associa-ochaktiebolagslagenibestämmelserhanteraskall annaneuro
eller åläggerföretagrättighetlagstiftningtionsrättslig ettensom ger
aktiekapital,harbalansräkningenenligtföretagetskyldighet,det omen

storlek.uttrycktsvenska kronorviss ieller tillgångarkapitalbundet av
Är det inteövergångsfasen,underdenvilket ärfast,växelkursen är

vidhurtill Menkronbeloppen gör etträknasvårt manatt euro.om
den andratillden dagenvarierar frånväxelkursenutanförskap då ena

följande.behandlas i detfrågandenDet är som
aktie-kap. 3föreskrivs i §laktiekapitaletförst gällerVad

aktiekapitalskall haaktiebolagABLl975:1385,bolagslagen ettatt
minstoch tillaktiebolagi privatakr000till minst 100uppgårsom

aktiekapital iskallaktiebolag. Hurpublikakr i ett000500 seman
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grund valutakursförändringar inte längreeuro uppgår tillsom deav
angivna kronbeloppen behandlas i avsnitt 6.3.

l 8 kap. föreskrivsl § ABL aktiebolag skall ha styrelseatt meden
minst ledamöter. Uppgår aktiekapitalettre eller maximikapitalet till

miljon kronor, kan dock styrelsen bestå eller två ledamöter,en av en
det finns minst suppleant. Ytterligare exempelom en samma

problem erbjuder kap.8 3 och 8 ABL. l 3 § föreskrivs i bolag,att
aktiekapital eller maximikapital uppgår till minst miljonvars kronor,en

skall styrelsen verkställande direktör,utse enligt 8 får§ i bolag,en vars
aktiekapital eller maximikapital uppgår till minst miljon kronoren
verkställande direktör inte styrelsens ordförande. Vid tillämp-vara
ningen dessa paragrafer utredningen lagens krav påav attmenar en
miljon kronor bör räknas till enligt omräkningskursenom euro
balansdagen för den fastställda årsredovisningen.senast

Lagfásta krav viss i kronor angiven storlek det bundna egna
kapitalet måste också räknas till Som exempel kan nämnasom euro.
bestämmelsen i kap.4 § ABL kvittning vid nyemission. Kvitt-om
ning skuld grund aktieteckning fordran hos bolaget fårav skemotav
i fråga bolag, bundna kapital före emissionen uppgårom tillvars egna
minst miljon kronor, styrelsen medger kvittning.en Enligtom
utredningens mening bör prövningen bolaget har den erforder-av om
liga storleken på det bundna kapitalet ske enligt denegna senast
fastställda balansräkningen. Därvid får lagens krav miljon kronoren
räknas till enligt balansdagens kurs. Detsamma gällerom videuro
beräkning enligt kap.4 12 § ABL bolag har sådanett storlekav om en

betalningen för aktier skallatt bankkontosättas eller inbetalasnya
till bolaget direkt.

Ett ytterligare exempel omräkningsproblem erbjuder 10 kap. 3 §
andra stycket l ABL. Minst bolagsstämman utsedd revisor skallen av

auktoriserad revisor eller godkänd revisorvara tillgångarnasom
nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de två räken-senaste
skapsåren överstiger gränsbeloppett I 000 basbelopp.motsvararsom
Vid tillämpningen den bestämmelsen bör enligt utredningensav man
mening kunna räkna basbeloppen till enligt omräkningskursenom euro
för respektive balansdag och ställa resultatet de redovisademot netto-
värdena.

Utredningen sammanfattningsvis omräkningsproblemmenar att av
beskrivet slag kan lösas i aktiebolagslagennu att ochgenom annan

associationsrättslig författning angivna kronbelopp omräknas till euro
med tillämpning omräkningskursen balansdagen för denav senast
fastställda årsredovisningen.
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i skallbalansräkningmedhurfrågaEn är euroenmanannan
för det bundnatill skyddassociationsrättsliga reglertillämpa egna

kapitalet.
skydd för detaktiebolagslagen tillibestämmmelsencentralaDen

vinst-föreskrift i kap. 2l2 §kapitaletbundna attär omenegna
i fastställdöverstiga vadfårinteaktieägarnautdelning till som

koncern-skallmoderbolagfrågaoch, i upprättabalansräkning somom
räken-för detkoncernbalansräkningfastställdredovisning, i senaste

för året,nettovinsteller koncernensbolagetsredovisasskapsåret som
redovisad förlust,avdrag förfonder medoch friavinstbalanserade

bundettillbolagsordning skallellerenligt lag avsättasbelopp egetsom
det friabeloppmoderbolag,frågaeller, ikapital egnasom avom

för företag inom dennaårsredovisningarnaenligtkapitalet i koncernen
enligt bolags-och beloppkapitaltill bundetöverförasskall eget som

tilländamål utdelninganvändas för någotskall änordning annatannars
bestämmelsen redo-tillämpa denproblemNågraaktieägarna. att om

uppstå. imening inte Deutredningensenligti kanvisningen är euro
medårsredovisningenifinns allaangivnalagtexten upptagnaposterna

omräkning krävs inte.och någonibelopp euro
samband medbolaget iavsedd hindrabestämmelseEn är att attsom

kapita-ut det bundnaöverkurs delaraktierinlösen egnaavgenomav
återbetalning tillNedsättning förkap. ABL.upptagits i 6 l §let har
fri fond får intereservfond eller tilltillavsättningelleraktieägarna,

bundnafinns för detfull täckningbelopp änstörre att egnaavse
paragrafenenligtBeräkningen därav skallnedsättningen.kapitalet efter

räkenskapsår, dennanästföregåendeförbalansräkningenligtske om
de handlingargrundvalochvidfastställs stämman, somavannars

handlingarnasistnämndaförsta stycket 1-3 ABL. Dei kap. 4 §4anges
visstkompletteradbalansräkningenfastställdadenutgörs senastav

delårsrapporten.med bl.a. denoftasti praktiken senastesätt,
emellertidaktiekapitalet. Dettakapitalet ingår ärdet bundnal egna

skallenligt kap. ABLbalansräkning 6 l §i denangivet i someuro
meningutredningensfinns enligtför prövningen. Dettill grundligga
aktuelltill någonskall räknasaktiekapitaletkrävainte skäl attatt om

prövningen sker.kurs när
betänkandeAktiebolagskommitténsivill tilläggaUtredningen att
aktiebolagföreslåsaktiebolag SOU 1997:168Vinstutdelning i att ett
inte finnsdetaktieägare ellertillöverföra värdeninte får omannan

föregåendei detVadkapitalet.bundnatäckning för det sagtssomegna
förslag tillaktiebolagskommitténsgäller ocksåaktierinlösen avom

vid vinstutdelning.kapitaletbundnaskydd för det egna
Återstår bestämmelsernakommenterautredningenförså att om

föreskrivs bl.a.paragrafendeni kap. 2 ABL. ltvångslikvidation 13 §
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det åligger styrelsen ofördröjligen och låta revisorernaatt att upprätta
granska särskild balansräkning så det finns skälsnart att antaen att
bolagets kapital understiger hälften det registrerade aktie-eget av
kapitalet. Visar balansräkningen bolagets kapital understigeratt eget
hälften det registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen möjligtsnarastav
till bolagsstämma hänskjuta fråga bolaget skall träda i likvidation.om
Godkänns inte bolagsstämma inom åtta månader efter hänskjutandet

revisorerna granskad balansräkning avseende ställningen viden av
tiden för utvisar det kapitaletstämman tilluppgår detattsom egna
registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen, inte bolagsstämmanom
beslutar bolaget skall träda i likvidation, hos ansökaatt rätten att
bolaget försätts i likvidation.

tydligt kontrollbalansräkningenDet skallär iatt upprättas euro om
denna valuta enligt bolagsordningen skall användas i bolagets
redovisning. Utredningen föreslår i kapitel aktiekapitalet6 vid byteatt

denomineringsvaluta från kronor till skall räknas gångav euro om en
för alla. omräknadeDet beloppet antecknas i aktiebolagsregistret och
det detta i angivna belopp skallär användas i alla balans-euro som
räkningar bolaget därefter innebärDet iupprättar. attsom en
kontrollbalansräkning skall det registrerade, i angivna aktie-euro
kapitalet ställas övriga i 13 kap. angivna2 § vilka allamot poster,
också angivna i tillämpningsproblemNågraär grundeuro. av
valutan i balansräkningen kan utredningen det då intesom ser upp-
komma.

Möjligheten till jämförelse mellan olika företags redovisningar

tydligtDet svenska företagär sin redovisningatt om en grupp av avger
i medan den i svenska kronor det blireuro en annan grupp avger
svårare jämförelser mellan svenskagöra företag i de olikaatt

Samtidigt skall emellertid påpekas svenskt företagatt ettgrupperna. om
sin redovisning i det underlättar jämförelser med utländskaavger euro,

företag sin redovisning i denna valuta. Utredningensom avger anser
inte problemet bör överdrivas räknar med konkurrerandeatt utan att
svenska företag bedriver verksamhet likartade villkor oftasom
kommer välja redovisa i valuta.att att samma

sammanhangetl kan Stockholmsnämnas Fondbörsatt attavser
de svenska företagen i någotstörre kannotera leda tillantaseuro, som

dessa företag väljer koncernredovisningatt ochupprätta eventuelltatt
också sin finansiella redovisning i övrigt i denna valuta. får i förstaDet
hand ankomma de företag organiserar handeln med aktier attsom
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aktiemarknadens behovförbehövsbestämmelsermeddela de attsom
tillgodoses.skallinformationav

därmedbeskattningen ochredovisningen ochmellanSambandet
övervägandenredovisningstekniskasammanhängande

inkomstskalll928z370, KLkommunalskattelagenEnligt 24 § av
i dengrunderbokföringsmässigaenligtberäknasnäringsverksamhet

anvis-punkti 1bestämmelserna KL. 1striderintemån dessa mot av
haftskattskyldigförföreskrivsparagraftill dennaningarna att som

medgrundval dennaberäknasinkomstenskallordnad bokföring av
anvisningspunkten.ibestämmelsernaiakttagande av

bokföringenuppfylltbokföring torde ärordnadKravet omvara
inte finns någraredovisningssed och detgodmedförd i enlighet

Jfrfullgörande.bokföringenskravskatterättsligasärskilda
Sambandet1995:43delbetänkandet SOURedovisningskommittén i

Beskattning 67Redovisning s.-
deklaration ochutgångspunktenbördirektivenEnligt attvara

i enlighetväljerföretagsvenska kronor. Deskall ske itaxering attsom
finansiellasinlagstiftningtillförslag upprättautredningensmed ny

räknabeskattningsändamålförsåledesi tvingasredovisning atteuro
svenska kronor.tillredovisningenom

beroendeolikaomräkningenförkostnader ärFöretagens om
omräkningskursfastövergångsfasen dåunderskeromräkningen en-

fastdå någonutanförskapvidskerdennafinns eller ettom --
finns.växelkurs inte

skallredovisning isinha helaväljerföretagOm attett euro
enskild affars-varjelöpande bokförautanförskapvidföretaget ett

ellerUSDi svenska kronor,Affarshändelserhändelse i annaneuro.
fördagskursenenligtdärvid räknasskallintevaluta är omeurosom

deklarera.skallföretagetskall gällavaddå närFrågan är someuro.
tillräknatsgrundbokföringeniaffárstransaktionvarjeMåste omsom

dagskursdenenligtsvenska kronortillräknasnytt somomeuro
förenklatmednöja sigskattemyndigheternaeller kan ettgällde

för beskattnings-tydligtomräkningsförfarande Det är att om man
årsredovisningen tillomräkningsig mednöjaändamål kan aven

detårsredovisningslagen,kap. 62 §efterkursbalansdagens mönster av
Meraredovisningskostnader högst avsevärt.företagensreduceraskulle

det förerhållsbesparingarbetydelsefullaändåbegränsade ommen
årsredovisningen tillomräkningmedräckerbeskattningsändamål aven

underväxelkursernaförgenomsnittbestämskurs ettsomsomen
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räkenskapsåret. Liknande förenklingar och besparingar kan be-göras
träffande mervärdesskatt, redovisning arbetsgivaravgifterav m.m.

Svaret frågan det godtagbart frånär beskattningssynpunktom
med bestämmelser förenklar och förbilligar omräkningen kan intesom
lämnas analyser vad den eller andrautan omräkningsregeln fårav ena
för effekter skatteuttaget. fallerDet utanför utredningens uppdrag att

sådana analyser.göra
Under Övergångsfas ochär svenska kronor ochen euro en samma

valuta fastän uttryckt i olika valutaenheter. Växelkursen fast ochär en
omräkning den löpande redovisningen resultatav ger samma som en
omräkning ÅRL.årsredovisningen enligt kap.2 6 § Skatteuttagetav
påverkas alltså inte redovisningen sker i eller svenskaav om euro
kronor och företagens merkostnader för deklaration i svenska kronor
begränsas till omräkning årsredovisningen, årsbokslutet elleren av
periodbokslutet med utnyttjande den fasta Växelkursen.av

Sveriges lndustriforbund, SRS och SRF har påpekat Europeiskaatt
Kommissionen i skriften Redovisning för införandet i punktenav euron
97 uttalat medlemsstaterna under övergångsfasenatt bör visaa.
flexibilitet och tillåta företagen offentliggöra sina räkenskaperatt i

inklusive för administrativa ändamål, exempelvis i skattesamman-euro,
hang.

Utredningen Kommissionens uttalandenoterar att siktetar en
period för svensk del infaller tidigast år 2002 och mycket kansom att
hända innan dess. Det kan vidare värt det framstårnämnaatt attvara

osäkert vilket genomslag Kommissionens uttalande kommersom få.att
Enligt vad utredningen erfarit kommer bl.a. Tyskland och i viss mån

Frankrike inteäven tillåta företagen redan åratt l999att sinaavger
skattedeklarationer i euro.

Utredningen har redan vid flera tillfällennämnts utgå frånsom att
deklarationerna skall iatt svenska kronor. Det självklartäravges att

kravet svenska kronor begränsar möjligheterna för svenska företag
använda redovisningsvaluta.att Frågan det godtagbarteuron ärsom om

från beskattningssynpunkt med skattedeklarationer i beror bl.a.euro
vilka effekter det skulle få skatteuttaget. Det faller utanför utred-
ningens uppdrag sådana analyser.göraatt

På grund det anförda föreslår utredningen de skatterättsligav att
bestämmelserna ändras, så det klart framgår endastatt i svenskaatt en
kronor upprättad redovisning godtas för beskattningsändamål. Bestäm-
melser reglerar i vilken valuta deklarationen skall upprättassom samt,
vid utanförskap, efter vilka principer företagett har sin löpandesom
bokföring i skall räkna i bokföringen bör lämpligenposternaeuro om
placeras i lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifterom
och bl.a. i punkt l anvisningarna till 24 § KL. Om förenklatettav
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lämpligtdetutanförskapvidgodtasomräkningsförfarande är attett
skallomräkningskursdenverkställighetsföreskrifteriRSV somanger

användas.
lagförslag.utarbetat någrainteharUtredningen ännu

Övergång redovisning itill euro

redovisatillönskar övergåaktiebolagUtredningen attatt ettommenar
intressen-och andraför aktieägarnabetydelselikai det är storaveuro,

räkenskapsår.omläggning bolagetsexempelvisi bolagetter avensom
bolagsordning ochbolagetsfinnas iskallräkenskapsåretUppgifter om

Utred-bolagsordningen.ändringskerräkenskapsårbyte avgenomav
redovisningsvalutaövergång tilldärförföreslårningen att euro somen

bestämmelsebolagsordningeniinförandeskall ske attomenavgenom
redovisningsvaluta.bolagetsskall varaeuro

associationergällameningenligt utredningensMotsvarande bör
stadgar elleroch harredovisningen ifår harätt att annaneurosom

bolagsordning.tillmotsvarighet en
skalldagvilkensammanhanget utgöraifrågaEn är ansessom

Ingenting hindrarredovisning itillövergångsdag ettatteuro.en
med den förstabolagsordningen från ochfattar beslutaktiebolag attom

innebärlydelseskall haräkenskapsårnästföljandedagen i attsomen
ändringen bolags-så fall fåriskall lredovisningen upprättas aveuro.

iredovisningenbokföringen ochlöpandedenden verkanordningen att
räkenskapsår.nästföljande För-från och mediövrigt upprättas euro

får ändringenbeslutet på dettautforma sätt,bolaget att avsummar
sedanbolagetinnebäromedelbar verkan. Detbolagsordningen att

bokföringen förlöpandeha denskyldigtregistreratsändringen är att
bokföringen för denOmräkningiräkenskapsåretresten aveuro.av

sambandske imåste dessutomtillräkenskapsåretdelenförsta euroav
möjligtdet dåFråganårsredovisningen är attmed upprättas.att om

bokfördvid varjeden gälldeomräkningskurstillämpa än somannanen
redovisningspraxis.tillfår överlämnasaffarshändelse

införandetövrigt vidiövervägandenRedovisningstekniska av
euron

redovisningstekniskspecifiktövervägandenmängd naturEn av
utanförskap,vidövergångsfasensåväl underuppkommer ett omsom

ifinansiella redovisningsinmöjlighetföretagen upprättaattges en
skriftenkommission iEuropeiskaharövergångsfasengällerVadeuro.

för radutförligt redogjortför införandetRedovisning eneuronav
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sådana överväganden. skriftenl berörs hur valutaomräkningen vidt.ex.
upprättande års- eller koncernredovisningar för företag med transak-av
tioner i utländsk valuta skall ske och hur kostnader förknippade med
övergången till skall redovisas.euro

finnsDet skäl återkomma till dessa specifiktatt redovis-
ningstekniska frågor.
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Aktiekapital i6 euro

kapitaloch frittBundet6.1 eget

delas i bundetkapitalaktiebolagsårsredovisningen skall1 egetett upp
bundetansamlad förlust. Underkapital ellerfrittkapital och egeteget

överkursfond, uppskrivnings-aktiekapital,skallkapital taseget upp
ansamlad förlust skallkapital ellerUnder frittreservfond.fond och eget

förlust vinstbalanserad vinst ellersig,fonder, förfria samttas varupp
föroch förlustBalanserad förlustför räkenskapsåret.eller förlust

ÅRL.kap.avdragsposter 14 §därvid 5räkenskapsåret tas somupp

kapitaletdet bundnaSkyddet för6.2 egna

personligenaktieägarna intefrånutgårAktiebolagslagen äratt
bolagets tillgångardet baraskulder ochför bolagetsansvariga äratt

frittbolagetdess skulder. Omför betalningi anspråkkan tas avsom
skullesig skulder,tillgångar och ådrasig sinakunde avhända nya

räckte tilltillgångar intekvarvaranderiskerabolagsborgenärerna att
idärför begränsningaraktiebolagslagen finnsbetalning skulderna. 1av

skulderna. begräns-och öka Dessatillgångarnaminskabolagets rätt att
för det bundnabrukar kallas skyddetsammanfattningsvisningar, som

viss marginalaktiebolag alltid medtankenkapitalet, bygger på ettatt en
skulder. Marginalendessskall ha tillgångar utgörsmotsvarar avsom

överkursfonden,aktiekapitalet,kapital, dvs.bolagets bundna upp-egna
enligtfinns, fondoch, sådanreservfondenskrivningsfonden, somom

utdelning tillfår användas förbolagsordningen inteibestämmelse
tillskall uppgåbolagets tillgångarbokförda värdetaktieägarna. Det av

plus det bundnaavsättningarskulder ochbokfördaminst bolagets egna
Är täckt.kapitaletdet bundnafalletkapitalet. detta sägs varaegna

förned aktiekapitalet åter-ellerdela vinstBolaget får inte sättaut
för detfinnas full täckninginte skulledetbetalning till aktieägarna, om

efter åtgärden.kapitaletbundna egna
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grundläggandeDen regeln utbetalning till aktieägarnaär att av
bolagets medel endast får ske enligt bestämmelserna vinstutdel-om
ning, utbetalning vid nedsättning aktiekapitalet, reservfonden ellerav
överkursfonden och utskiftning vid bolagets likvidation. Till skyddet
för det bundna kapitalet räknas också begränsningarna i aktiebolags rätt

lån till aktieägare och bolagsledning, förbudet för bolagetatt attge
förvärva aktier bestämmelserna tvångslikvidationsamt näregna om
viss del aktiekapitalet gått förlorat.av

6.3 Några principiella synpunkter

årsredovisningslagenl föreskrivs i balansräkningen skall iatt samman-
drag redovisas bolagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder

kapital balansdagen. Ställda och ansvarsförbindel-samt eget panter
skall inom linjen. Vidare föreskrivs resultaträkningentas attser upp

skall i sammandrag redovisa bolagets samtliga intäkter och kostnader
ÅRL.under räkenskapsåret kap. och3 l 2

bestämmelserDessa bygger den i detta sammanhang grund-
läggande principen det kapitalet skall framkommaatt egna som
skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i balansräkningen. Ett ut-
flöde princip företags resultat skallär skill-att ett motsvaraav samma
naden mellan det detta bestämda kapitalet vid ingångensätt egna
respektive utgången räkenskapsåret.av

Med den angivna grundprincipen det självklart aktiekapitaletär att
i valuta redovisningen i övrigt och det iattanges samma som

balansräkningen till anskaffningsvärdefl dvs. det belopptas upp som
registrerats i aktiebolagsregistret i samband med bolagsbildning, fond-
eller nyemission eller konvertering skuldebrev. Uppskrivningav av
aktiekapitalet grund penningvärdeförändringar ellerav av annan
orsak kan inte ske. Aktiekapitalet får inte variera sig självt.av

Utredningen har frågan denomineringpröva aktie-att om en av
kapitalet i tydligtDet sådan denomineringär bliratteuro. en en
ofrånkomlig följd svenskt deltagande i EMU. När övergångs-ettav
fasen löpt till ända det enda lagliga betalningsmedletär ocheuron
aktiekapitalet denomineras direkt grund EG-rättsliga regler iav
denna valuta.

inteDet heller några principiella invändningar denomineramöter att
aktiekapitalet i under övergångsfasen. Under denna period äreuro
växelkursen fast och kronor och och betal-etteuro anses vara samma
ningsmedel. Anges aktiekapitalet i efter omräkning anskaff-euro av
ningsvärdet heltdet i enlighet med denär ovannämnda grundprin-
cupen.
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blir tveksamt i vadutanförskap detvid svensktbaraDet är ett som
Underdenominering aktiekapitalet ikan tillåtamån euro. enavenman

främmande valutor ochmångautanförskapperiod är euron en avav
finnsutvecklas i kapitelfortlöpande. Som 7fluktuerarväxelkursen

aktiekapitalet inte bara idenomineringönskemål utaneuroavom en
och problemetmed rörlig växelkursfrämmande valutori andraockså är

aktiekapitalet i främmande valutadenomineringdetsamma: av enen
rörlig växelkurs strider dentill kronani förhållandemed mot ovan

aktiekapitalet iredovisningsprincipen,grundläggandeangivna om
kurs. exempel kantill balansdagens Ettskallbalansräkningen tas upp

sagda.illustrera det

År 1
MkrSkulder 400MkrTillgångar l000

kapitalEget
MkrFritt kapital l00eget
Mkr50 Meuro 500AK

År 2
Skulder 400 MkrMkrTillgångar 1000

kapitalEget
Fritt kapital Mkr50eget

Mkr50 Meuro 550AK

År harkr för årbalansdagen 10växelkursen nästa1 är euro,en
i stället hadestigit till kr. Omoch kursenstärkts euroneuron
till kr hadekursen sjunkit 9till kronan såförsvagats i förhållande att

Mkr.förts med 450aktiekapitalet ut
förändrats frånoch skulder intebolagets tillgångarexemplet harI

definitionsmässigtkapitalet,andra.till det Detdet året somegnaena
oförändratoch skulder skall dåtillgångarskillnaden mellanutgör vara

aktiekapitalet i valutaDenomineringenresultatoch årets somenav
iemellertid justeringarväxelkursförändringar framtvingarpåverkas av

friaexemplet har detolikamellan de Ifördelningen posterna. egna
aktiekapitalet ökat. Ombeloppminskats medkapitalet somsamma

kundebundet kapitalellerhaft reservfondbolaget ettegetannat
påverka storlekenaktiekapitaletlåta ökningenalternativ ha varit att av

kapitalet.bundnadet övriga egnaav
denominerat i i balansaktiekapitalExemplet visar att ett euroom

balansdagens kurs såkronor enligttill svenskaräkningen räknas om
och aktiekapitalet tillåtssammansättningkapitaletspåverkas det egna
grundläggande redovis-stridernågotsig självt,variera motsom enav
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ningsprincip. kanDet enligt utredningens mening inte komma i fråga
för aktiebolag i allmänhet denna grundläggande redovis-att överge

ningsprincip lika lite principen det kapitalet räknasattsom om egna
fram skillnaden mellan tillgångar och skulder, och resultatetsom

skillnaden mellan det detta bestämda kapitaletmotsvarar sätt egna
vid ingången respektive utgången räkenskapsåret. Vid utanför-ettav
skap bör därför gälla denominering aktiekapitalet i kanatt en av euro
ske endast det i balansräkningen till anskaffningsvärdettasom upp
se avsnitt 6.5.1.

bolagFör omfattas kapitaltäckningsdirektivEG:s kan detsom av
finnas särskilda förskäl ståndpunkt i principfrågan. Utred-en annan
ningen återkommer till dessa frågor i kapitel

l kap. föreskrivsl 3§ aktiebolagABL skall ha aktiekapitalatt ett
uppgår till minst kr i100 000 privata aktiebolag och till minstsom

500 kr000 i publika aktiebolag. Om möjlighet för aktiebolagöppnas att
denominera aktiekapitalet i måste det registrerade aktiekapitalet ieuro
samband med övergången räknas till omräkningenNår ärom euro.
verkställd och aktiekapitalet registrerat kommer det inte attsom euro,
spela någon roll kronan försvagas eller stärks i förhållande tillom

Det innebär för det första de 100 OOO-kronorsbolagatteuron. som
övergår till i aktiebolagsregistret kommer stå med aktiekapitalatteuro,
i olika belopp i beroende övergången sker. detFör andranäreuro,
innebär det f.d. OOO-kronorsbolag100 tillövergått aktiekapital iatt som

kan komma drivas med aktiekapital understigeratt etteuro, som
lOO 000 svenska kronor räknat till aktuell kurs. inträffarDet så snart

försvagas kronan sedan omräkningen aktiekapitaletgentemoteuron av
skett. Utredningen sådana konsekvenser ofrånkomliga ochärattmenar
får tålas. flesta aktiebolagDe i dag har det lägsta aktiekapitalsom som
lagen tillåter har fått aktiekapitalet inbetalat vid olika tillfällen. Ett
belopp kr50 000 år 1973 i dag 200 000 kr.motsvaras änom av mer
Sådana effekter penningvärdeförändringar korrigeras höj-av genom
ningar minimibeloppen i den angivna paragrafen.av

Lagtekniskt det enligt utredningens mening inte lämpligtär i 1att
kap. 3 minimibeloppen§ ABL också i Gör det riskerarange euro. man

komma i konflikt med regler omräkningen skall ske tillatt attman om
någon aktuell kurs. Och under utanförskap präglas rörligatt ett som av
växelkurs i lagen skriva aktiekapitalet skall räknas tillatt om en
angiven fast kurs framstår olämpligt.som



Aktiekapital 97SOU 1997:181 i euro

Lagstiftningsmodeller6.4

företag vid utanförskap ellerutredningen finner svenskaOm ettatt
behov kunna denomineraunder övergångsfasen har verkligt attett av

utländsk valuta,hela eller delar sitt aktiekapital i ellereuro annanav
lagstiftnings-enligt direktiven vilkaskall utredningen närmarese

skulle kunna tillgodse behovet.modeller som
därförsta hand bör ordninglösning iDen ärprövas ettsom en

eller iaktiekapitalet antingen i svenska kronoraktiebolag kan ha euro.
lämplig bör de problem kandenna modellOm som upp-anses vara

tillbesluta från kronorkomma bolag vill övernär ett att euro,om
enskilda aktie-omräkningsdifferenser rubbarFörekomstent.ex. av som

särskildfattasmedmedför besluten måsteoch därigenomägares rätt att
utvecklas i förevarande kapitelmajoritet. modellDenna

emit-modell tillåter aktiebolagandra hand börI prövas atten som
i kapitelmodell utvecklasnominellt belopp.aktier Dennautantera
aktiekapitaletdelarskall där olikatredje modellEn prövas är avsom

ochi kapitlen 6modellen behandlasi olika valutor. Denbestämtär
debeaktassärskiltolika modellerna skallprövningen deVid av

viduppkommaekonomisk kanrättslig eller över-problem art somav
gången till nytt system.ett

övervägandenUtredningens6.5

svensktvidaktiekapitalet iHela6.5.1 etteuro

växelkursutanförskap rörlig

företagenssiguttalatorganisationermyndigheter ochflestaDe omsom
förklarathariaktiekapitalhela sittdenominerabehov kunnaatt euroav

utanförskapsvensktbehov såväl vidföreligger sådantdet ett somettatt
under övergångsfasen.

myndig-blanduppfattningvitt spriddvisar detEnkätsvaren äratt en
företagsvenskaförmöjlighetheter och i det svenska näringslivet, att en

dels lägreföretagenaktiekapitalet i skulledenomineraatt geeuro
billigaretilltillgångdelsför administrera sin redovisning,kostnader att

utländskt risk- och lånekapital.
behovföretagensUtredningen har i avsnitt analyserat att5.4.1 av

utredningenikunna ha sin redovisning skälDe övertygat omeuro. som
företagenfrågansådant behov har anförts också idet finnsatt ett om

Utredningendenominera aktiekapitalet ibör atträtt att menareuro.ges
denomineringsfrågan. förhåller sigockså iskälen giltiga Detär som
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förstår saken det viset de svenska företagen, deutredningen näratt
förtill den internationella kapitalmarknaden skaffavänder sig att

information sina resultat och sin ställning ikapital, lämnamåste om en
internationell publik. de skälform förstås Det är etten av somsom av

få redovisningenpå företagen skall lämna iligger bakom kravet att
aktiekapital denominerat i svenskaredovisning i måsteIeuro. en euro

slippa omräkningen kommer kravettillkronor räknas För attom euro.
i Denomineringskravetaktiekapitaletfå denominera äratt euro.

redovisning iförhållande till kravet påalltså sekundärt i euro.
i redovisningsfrågan utredningeninställningMed denna attmenar

redovisning i skall ha skyldighetsinbolag väljer upprättaatt eurosom
redovisningsfrågan för klarhetensfölja beslutet i attatt genomupp
sitt aktiekapital i valuta jfr avsnittdenomineraskull också samma

5.4.5.
redovisningsvaluta intebehåller svenska kronor kanBolag somsom

denominera aktiekapitalet ibehovha något att euro.avanses
följeri det föregående avsnitt 6.3 grund-utvecklatsSom av

redovisningsprinciper aktiekapitalet i balansräkningenläggande att
anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet itill svenskaskall tas upp
aktiebolagsregistret och det detta belopp skallkronor framgår är somav

utgångspunkt för den omräkning måste företastjäna när ettsomsom
företasfrån svenska kronor till Omräkningen börbolag övergår euro.

gäller den dag Övergången sker. Frågan bara vilkentill den kurs ärsom
övergångsdag. den frågan hängerdag skall Svaretutgörasom anses

beslut övergång till skall fattas.med hur ett om eurosamman
aktiebolag väljer ha redovisningUtredningen sinattatt ettommenar

i bör detta framgå bolagsordningen.och sitt aktiekapital euro, av
bolagsordningens innehåll börFöreskriften i kap. 4 § ABL2 om

andra stycke paragrafen får följandekompletteras med såett nytt att
kursiverats härlydelse stycket har

Bolagsordningen skall4 § ange
bolagets firma,

styrelse skall ha sittden i Sverige där bolagets säte,ort
angivet till sinföremålet för bolagets verksamhet, art,

skall kunna ändring bolagsord-aktiekapitalet eller, detta utanom av
till eller högre belopp, minimikapitalet ochningen bestämmas lägre

minimikapitalet får mindre fjärdedelmaximikapitalet, varvid änvara en av
maximikapitalet,

aktiemas nominella belopp,
och högsta antalet styrelseledamöter och revisorerantalet eller lägsta

sådana finnas, tiden för styrelse-styrelsesuppleanter, skallsamt samtom
ledamots revisors uppdrag,och
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bolagsstämma,sammankallandeförsättet av
förekomma ordinarieskallvilka ärenden stämma,som

räkenskapsår skall omfatta.tid bolagetsvilken
skall dettaoch aktiekapitalskall ha bokföringbolaget iOm sittsin euro,

bolagsordningen.ianges
ordet publikt, skallfirma inte innehållerpublika aktiebolag,frågaI varsom

beteckningen publ efter firman.bolagsordningeni anges
inte arbetstagarrepresentanterstycket gällerBestämmelserna i första 6 som

privat-styrelserepresentation för de1987:1245enligt lagenhar utsetts om
anställda.

redovisnings-övergång tillföreslår alltsåUtredningen att euro somen
Denomine-bolagsordningen.ändringvaluta skall ske avgenom en

bolagsordningsändringskeraktiekapitalet iringen genom eneuroav
Omräk-redovisningsvalutan.med ändringensamtidigtföretas avsom

rubbatill kan inteaktiekapitalet från kronorningen anseseuroav
samtliga aktier berörseftersomaktieägares sätt.enskilda rätt samma

medräcker det därförbolagsordningenändringgiltigt beslutFör avom
verkställasBeslutet får intebolagsstämman.majoritettredjedelstvå

registrerats 9 kap. 14 § ABL.bolagsordningsändringen harinnan
har införthindrar bolagingentingfinnsDet att ett ensomsom

slag upphäver bestäm-diskuteratbolagsordningsbestämmelse av nu
redo-bolagsrättsligaåterfår dendärmedmelsen och rätten att avge

densammaBeslutsordningensvenska kronor. närvisning i är som
redovisning i svenska kronortillåtergånginfördes. Enbestämmelsen

kapitelSkattemyndigheten 5.tillstånd seemellertid särskiltkräver av
föravgörande dagenomräkningskursenförangår denVad återigen

full frihet be-bolagenbereddutredningen inteövergången attattär ge
tillämpasskalldärmed vilken kursdag ochVilkendenna.stämma som

Är i för-kronanstorlek.aktiekapitaletsomräknadepåverkar det svag
vicelågt ochaktiekapitalet iomräknadeblir dettillhållande euroeuron

versa.
samband mediomräkningen skerdärförföreslår attUtredningen att

gällertill den kursregistreras PRVbolagsordningsändringen somav
iaktiekapitaletomräknadePRVregistreringen. Detfördagen euroav

ianvändsbeloppdettaoch detaktiebolagsregistreti ärregistreras som
för-ändringardemedfortsättningen,balansräkningar ibolagets som

nedsättningellerökningregistrerarbolagetanleds avatt senareav
aktiekapitalet.

bilagaframgårlagbestämmelsernaföreslagnaDe av
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6.5.2 Hela aktiekapitalet i undereuro

övergångsfasen fast växelkurs

dettal avsnitt behandlas behandlas behovet aktiekapital i underav euro
övergångsfas infaller år 2002 elleren som senare.

huvudsakligaDet innehållet i enkätsvaren beträffande behovet av
aktiekapital i under övergångsfasen har redovisats i tidigareeuro
avsnitt. skallHär endast det vitt spriddnämnas uppfattningäratt en
bland myndigheter och i det svenska näringslivet, möjlighet föratt en
svenska företag ha aktiekapitalet i skulle företagenatt delseuro ge
lägre kostnader för administrera sin redovisning, dels tillgång tillatt
billigare utländskt riskkapital.

Utredningen vill för sin del först framhålla det inte någramöteratt
principiella invändningar aktiekapitalet denomineras i underatt euro
övergångsfasen. Under denna period växelkursen fast och kronorär
och och betalningsmedel. aktiekapita-Angesetteuro anses vara samma
let i efter omräkning anskaffningsvärdet det helt i enlighetäreuro av
med grundläggande redovisningsprinciper.

finns utredningenDet det inte heller någon anledning be-som attser
denominera aktiekapitaletgränsa rätten under övergångsfasenatt

jämfört med vad har gällt under den drygt treåriga periodsom av
utanförskap föregått denna fas. författningarDe föreslagits isom som
avsnitt 5.4.4 och bör ha fortsatt6.5.1 giltighet under övergångsfasen.

innebärDet först och främst aktiebolag i sin bolagsordning haratt som
tagit föreskrifter bokföring och aktiekapital i under över-om euro,
gångsfasen kan fortsätta redovisa i denna valuta och därvidatt ange
aktiekapitalet med i aktiebolagsregistret antecknat eurobelopp. Men
självfallet bör dessa författningar kunna utnyttjas under övergångsfasen

bolag då kommer till insikt de betjänta kunnaäratt attav som om av
sin redovisning i och därvid ha aktiekapitalet i valuta.avge euro samma

6.5.3 Aktiekapital i USD

Utredningen har i avsnitt avvisat5.4.2 tanken svenska företagatt
skall möjlighet redovisning i USD. Med den inställningattges avge
utredningen har, nämligen redovisningsvalutan primär i för-att är
hållande till aktiekapitalets denominering, följer utredningen inteatt

det föreligger något behov för svenska företag aktie-att attanser ange
kapitalet i USD.
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elleraktiekapitalet iDelar6.5.4 euro annanav
främmande valuta

under perioden 1992 1997Erfarenheterna från Stockholmsbörsen ger-
påverkasinternationella kapitalplacerareuppfattningeninte stöd för att

eller i främmandedenominerat i svenska kronoraktiekapitalet ärav om
valuta.

dennautredningens uppfattningemellertid knappastAlla delar
situationervill hävda det finnsfinnas depunkt och det torde närattsom

aktie-del sittemittera endastbolag har behovsvenskt attett en avav
bolag önskarskulle kunna gällafrämmande valuta.kapital i Det ett som

för skaffa sig risk-kapitalmarknadenamerikanskautnyttja den att
nyemission Newdet skeEnligt planerna skallkapital. övergenom en

insiktsfulla bedömareenligtEmissionskursen kanYorkbörsen. sättas
Utredningen vill dendenomineras iaktierna USD.högre de omnyaom

för-skall kunnaför sådana önskemåltilllagstiftning måste attsom
följande.verkligas anföra

aktie-denominering delfrågagrundläggandeEn är avav enom
särskilt slag. Svaretskapar aktierfrämmande valutakapitalet i ettav

skifte iaktiekapitalet ellernedsättningaktierna vidblir sam-avom
valutanden främmandeskall lösas ibolagets likvidationband med

i denna valuta.utdelning skall fastställasnaturligtvisliksom om
tvekan enklastlagstiftningssynpunkt detFrån är utan om en

valuta inteaktiekapitalet i främmandedenominering delen avav
nedsättning aktie-aktierna vidsärskilt slag. Omskapar aktier ett avav

likvidation skall lösassamband med bolagetsskifte ikapitalet eller
svenskavanliga regler iutdelning beräknas enligtkvotvärde ochtill sitt

i sambandtill främmande valutakan växlasemellertidkronor som
enkel regleringförutsättningar förföreliggermed utbetalningen en

för bundnade regler gälldeblir kopiai allt väsentligt av somensom
behandlas dåfrämmande valutadenominerade iaktier. Aktier som

aktierförbehåll, de inteaktier omfattas utgör ettett avmenavsom
särskilt slag.

regleringmed sådanemellertid inte mycketDet är vunnet omen
kapitalmarknaden.den internationellaavsikten väcka intresseär att

avkastningen aktiernarimligtvisdet syftet måsteFör uppnåatt
aktier olika slaginnebärrelateras till denomineringsvalutan. Det att av

denomineringen.tillskapas genom
ha sittförutsättningar önskarunder angivnaOm bolagett

bolaget ha minstolika valutor, måsteaktiekapital denominerat i ett
i fall devaluta. Ingenting hindrar såför varje denomineradaktieslag att

fördelas på tvåflera valutor i siniaktier denomineras turen avsom
rättigheter,fråga ekonomiskaskillnader ieller flera serier med om
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röstvärde Utredningen det risk aktieseriema blir såetc. attser som en
många det blir svårt genomföra omröstningar och uppnåatt att er-
forderlig majoritet bolagsstämma i frågor i kap.9 §15som avses

finns dessutom risk för likviditeten i vissa aktieserierABL. Det bliratt
för låg.

fråga måste i tidigt skede aktiekapitalet iEn avgöras ärettsom om
årsredovisningen skall till balansdagens kurs eller tilltas upp
anskaffningsvärdet jfr avsnitt denominering aktie-6.3. Ent.ex. av
kapitalet valuta i förening medi redovisning aktie-änmer en en av
kapitalet till balansdagens kurs innebär växelkursförändringar på-att
verkar förhållandet mellan aktieslag med olika denomineringar. Antag

bolag har aktier i två lika serier, den denominerad iatt ett stora ena
Årsvenska kronor och den andra i med flytande växelkurs. 1 äreuro

växelkursen balansdagen kr för har stärkts10 årnästaen euro, euron
och kursen stigit till kr. Situationen blir då följande.11

År l
Tillgångar Mkr Skulder Mkr1000 500

kapitalEget
Aktiekapital
Serie MkrSEK 250
Serie Mkr25 Meuro 250euro

År 2
Tillgångar 1000 Mkr Skulder Mkr500

kapitalEget
Aktiekapital
Serie MkrSEK 250
Serie Mkr25 Meuro 275euro
Ansamlad förlust Mkr25-

Till följd växelkursförändringen har aktierna i serie fåttav euro en
andel hela aktiekapitalet och högre kvotvärde för varjestörre ettav

aktie aktierna i serie SEK. Saken får betydelse för företrädesrättenän
till aktier vid kontantemission. dag föreskrivs de gamlaI attnya
aktierna skall företrädesrätt till aktier slag ige nya sammaav
förhållande sintill andel i aktiekapitalet kap. fjärde stycket3 l §
ABL. 12 kap. första stycket finns vidare låneförbudl 7 § 4 ABL ett
vid sammanlagt aktieinnehav tilluppgårett procentsom en av
aktiekapitalet. Slutligen kan i detta sammanhang ipunkten 4nämnas
övergångsbestämmelserna till föreskrivsSFS 1994:802. Där ett ansvar
för aktier i bolag upplöses vid utgången år jfr1998ägare av som av

1997/98:39 på grund aktiekapitalet inte uppgår till 100 000attprop. av
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kr. Ansvaret gäller bolagets förpliktelser begränsas till aktie-men
andel i bolagets aktiekapital. bestämmelserägarens Dessa bör om-

balansdagens kurs skall användas lämpligen ändras till överensstäm--
melse med bestämmelserna till skydd för aktieägarminoriteter. dessaI
skyddsbestämmelser föreskrivs genomgående rättigheter till förmån för
aktieägare med viss andel samtliga aktier eller de stämmanen av av
företrädda aktierna eller alla visst berörda aktier.sättav

För bolag omfattas EG:s kapitalkrav det inteär värt attsom av
diskutera något balansdagens kurs, eftersom den kursenänannat är en
förutsättning för de effekter eftersträvas vad gäller kravet påsom en
kapitalbas 8 kapitel övriga bolag framstårFörprocent,om se
emellertid fast i aktiebolagsregistret antecknat aktiekapital i svenskaett
kronor eller utländsk valuta det överlägsna alternativet med hänsynsom
till med aktiekapitalet till anskaffningsvärdet kommer ifrånatt man

mängd problem redovisningsprincipiell och associationsrättsligen av
art.

Om aktiekapital denominerat i utländsk valuta i årsredovisningen tas
anskaffningsvärdettill enligt de principer utredningenupp som

förordat och nominella beloppet avskaffas så föreslårutredningen isom
kapitel föreligger förutsättningar9 för administrera ordning medatt en
aktiekapitalet delvis i utländsk valuta. Enligt utredningens mening är
det emellertid inte visat sådan ordning skulle ha mätbar effektatt en en
på de svenska bolagens möjligheter till riskkapitalanskaffning de
internationella finansmarknaderna.
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på kreditinstitut ochKapitalkravet7

effektervärdepappersbolag av en-

iaktiekapitaletdenominering av

utländsk valuta

Bakgrund1

de finansiellaavregleringhar det skettUnder de årensenaste aven
finansi-bl.a. i form mångavilket kommit tillmarknaderna nyasynes av

harandrahandsmarknader. Riskernaoch ökat antalella instrument ett
riskfyllda instru-marknaderna. Särskiltför aktörerna påökat anses

ochmarknadsriskerderivatmarknaden Kreditrisker,menten vara.
generellt svårarehänför sig till olika derivatlikviditetsrisker är settsom

främst beroendeavistamarknadenberäkna riskerän attatt
risker svåraofta innebär kombinationderivatinstrumenten ärav somen

betydelseriskhantering har fått ökadRiskbedömning ochuppskatta.att
finansiella marknaderna.aktörerna deför

finansiella marknaderna harInternationaliseringen de nationellaav
internationella finansiellasystemrisker i detlett till ökade systemet.

fåinternationellt verksamma banker kaneller störningar iFallissemang
Handeln medför andra institut i andra länder.konsekvenservittgående

internationaliserad och dess tillväxt har ökatstarktderivatinstrument är
marknaderna. Mednationella finansiellasamvariationen mellan de an-

tillsynsmyndighetersamarbetet mellan ländernasledning harhärav
internationella finansiellariskerna i detsyfte minskaförstärkts i att

systemet.
för sådant samarbete,internationella foradag existerar två näm-I

Supervision och inomBankingCommitteeligen inom BasleG 10 on
mellan dessa organisationersamarbeteförekommerEU. Det näraett

representerade i G 10.EU-länderflertalexempelvis äratt ettgenom
observatör.Baselkommittén EniVidare deltar EU-kommissionen som

internatio-samordnaskapitaltäckningsreglerviktig anledning till att
mellandärvid uppnåskonkurrensneutralitetnell nivå är störreatt
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länderna. Enhetliga internationella regler for kapitalkrav det möjligtgör
jämföra institutens soliditet och därmed deras konkurrensstyrka obe-att

roende ländernas skilda jurisdiktioner.av

Basel-överenskommelsen7.1.1

Baselkommittén samarbetsorgan bankområdet för central-är ett
banker och andra tillsynsmyndigheter från G 10-ländema Belgien,
Frankrike, Italien, Kanada, Nederländerna,Japan, Schweiz, Stor-
britannien, Sverige, Tyskland och Förenta Luxemburg.staterna samt
Baselkommittén år 1988 de regler kapitaltäckningskrav förantog om
internationellt verksamma banker sedan blivit internationelltsom
normerande och sin tid också bl.a. i den svenska bank-togssom
rörelselagen. 1988 års kapitaltäckningsregler sikte enbart påtog
kreditrisker.

Baselkommittén gjorde år tillägg1996 till kapitaltäcknings-ett
reglerna för banker. Tillägget innebar bl.a. kapitalkrav för mark-
nadsrisker.

Enligt 1996 års tillägg skall de kapitaltäckningskravennya vara
minimikrav för:sammansatta av

kreditrisker för lån, investeringar och motpartsåtaganden-
motpartsrisk,

och aktierisker för bankens värdepappersportfölj ingår iränte- som-
handelslagret, och

valutakursrisker för hela verksamheten.-

7.1.2 EG-direktiv 89/647/EEG om

kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut

kreditrisker
Genom bestämmelse i kapitalkravsdirektivet 93/6/EEG degörsen
kapitaltäckningsregler för kreditrisker finns i direktivetsom om
kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut 89/647/EEG tillämpliga även

värdepappersföretag. Detta innebär kapitalkraven för kreditriskeratt
blir enhetliga för värdepappersföretag och kreditinstitut.

Enligt direktivet skall värdepappersföretag och kreditinstitut ha en
kapitalbas för kreditrisker kunna täcka de riskerutöveratt som- -
existerar de skilda finansiella marknaderna, dvs. marknadsrisker.
Kapitaltäckningsreglerna för marknadsrisker omfattar bl.a. ochränte-
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institutmotpartsriskerochavvecklings- äraktiekursrisker ettsamt som
valuta-booktradinghandelslagretverksamhet iför i sin samtutsatt

verksamheten.för helakursrisker
nettoposition i varjeKapitaltäcknihgskravet omfatta institutensskall

åtagandeninklusiveverksamhetentotalai deningårvalutaenskild som
swappmarknader.tennins- ochoptions-,såsomderivatmarknader

i ochoch åtagandenplaceringarinstitutensomfattarKapitalkraven även
beräk-metoder förföreskriverDirektivetbalansräkningen.utanför
dessaVärderingenderivatinstrument.förningen kapitalkraven avav

till gällandeunderliggande instrumentetdetpåskall baserasinstrument
värderingenskall vidVidareavistamarknaden.marknadspriser på av

markmarknadsvärderingprincipenhandelslager toinstitutens om
tillämpas.market

ikapitalbasen89/299/EEGEG-direktiv7.1.3 om
kreditinstitut.

ikapitalbasenreglerarkapitalbasdirektivet89/299/EEGDirektivet
kapital-gäller93/6/EEG,kapitalkravsdirektivet,kreditinstitut. Enligt

bestårKapitalbasenvärdepappersföretag.förbasdirektivet även av
mark-kapitaltäckningVidkapital.supplementärtochprimärt av

kapitalbas. Primärtutvidgadingå, s.k.kapitalnadsrisker kan annat
redovisadevissaaktiekapital,inbetalat öppetkapital utgörs reserverav

periodiserings-skatteutjämningsfond ellerskattefri delsom t.ex. av en
fårdirektivetEnligtföregående år.frånvinstbalanseradfond samt

förutsättningunderingåräkenskapsåretunderuppstårvinstäven som
behörigaochrevisorernaansvarigadeden verifierats attatt av

riktigtberäknatsbeloppet sättstyrktdetmyndigheter finner ettatt
och utdelningar.kostnaderförutsebaraförskettavdragsamt att

inräknas,vissa andrafårkapitalet t.ex.det supplementära posterI
juridisk eller redo-och andralångfristiga skulder oavsettposter som,

normalatill täckningutnyttjasfritt kanbenämning,visningsmässig av
kreditinstitutetsframgåskallstorlekbankrörelsen. Derasrisker i av

ochledningenverkställandedenfastställdainternredovisning, avvara
myndig-behörigadetillkännagesskallstorlekreviderade. Posternas

andraochförlagslånräknaskapitalsupplementärtheterna. Som t.ex.
efterställdmedskuldförbindelser rätt.

räkenskapsåretunderförlusterbl.a.skall avdraskapitalbasenFrån
andra kredit-iochaktierinnehavliksom större ägarposteregnaav

får endast 50kapitalbaseninstitut. Avinstitut och finansiella procent
kapital.supplementärtutgöras av
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EG-direktiv7.1.4 93/6/EEG kapitalkrav förom

värdepappersföretag och kreditinstitut

marknadsrisker
Direktivet 93/6/EEG kapitalkrav för värdepappersföretag ochom
kreditinstitut kompletterar tidigare bestämmelser till-antagna
synsområdet för värdepappersföretag och kreditinstitut. direktivetI
föreskrivs dels bestämmelser kapitalbas och startkapital för värde-om
pappersföretag, dels kapitaltäckningsregler För värde-gemensamma
pappersföretag och kreditinstitut för diverse risker, dels mätning och
rapportering exponeringar tillämpning gruppbaseradstora samtav av
tillsyn för finansiella grupper.

7.2 Lagen 1994:2004 kapitaltäckningom

och exponeringar för kreditinstitutstora

och värdepappersbolag

Lagen kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitut ochstoraom
värdepappersbolag bygger på EG:s direktiv 93/22/EEG investe-om
ringstjänster inom värdepappersområdet, 93/6/EEG kapitalkrav förom
värdepappersföretag och kreditinstitut, 92/l21/EEG övervakningom
och kontroll kreditinstituts exponeringar, och 92/30/EEGstoraav om
gruppbaserad tillsyn kreditinstitut.över

Lagen inleds med kapitel innehållande definitioner. skallHärett
endast med bank bankaktiebolag,nämnas Sparbank ochatt avses
medlemsbank. Med kreditmarknadsföretag förstås svenskt aktie-ett
bolag eller svensk ekonomisk förening har fått tillstånd drivaattsom
ñnansieringsverksamhet enligt lagen 1992:1610 finansierings-om
verksamhet kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsförening.
Ett värdepappersbolag svenskt aktiebolag har fåttär tillståndett attsom
driva värdepappersrörelse enligt lagen 1991:981 värde-om
pappersrörelse. Med kreditinstitut bank, kreditmarknadsbolagmenas
och Svenska skeppshypotekskassan. Som samlande beteckningen
används institut för kreditinstitut och värdepappersbolag 1 kap. 1 §.

l 2 kap. återfinns de för utredningen centrala bestämmelserna om
kapitalkrav och kapitalbas.

Kapitalkravet i 1 § enligt följande: institutEtt skall vid varjeanges
tidpunkt ha kapitalbas kapitalbaserna förmotsvararen som summan av
kreditrisker enligt 2 och för§ marknadsrisker enligt och3 §§.4 En och
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täckasamtidigtföranvändasfår intekapitalbasenmängd attavsamma
marknadsrisker.kreditrisker ochbåde

föremål förkreditriskerförkapitalkravet ärframför alltDet är som
följande Föri 2 §krav sätt: attintresse. Dettautredningens anges

kapitalbas,hainstitutetskallkreditriskerförkapitalkravetuppfylla en
värdetminst 8och §§,enligt 6 7 procentberäknad motsvarar avavsom

enligt kap. 1beräknat 3åtagandenochtillgångarinstitutets
ochi 6alltsåfinnsberäkningkapitalbasensBestämmelserna om
ochprimärtkapitalbasen§Enligt 67 §§. utgörs summan avav

tredjekap. 4 §och 5enligt §avräkning 7efterkapitalsupplementärt
kapital-hälftenminstskallkapitaletprimära utgörastycket Det av

basen.

kapitalMed primärt avses:

värdepappersbolagkreditmarknadsbolag och egetbankaktiebolag,A. I
sparbankerpreferensaktier, ikumulativaförundantagkapital med

kreditmarknadsföreningenmedlemsbanker och egetireservfonder,
skepps-Svenskaiförlagsinsatserförundantagkapital med samt

undantasskallkapitalreservfond. Frånkassanshypotekskassan eget
uppskrivningsfonder.

kapital-värdepappersbolagochkreditmarknadsföretagbanker,B. I
periodiseringsfond.ochskatteutjämningsreservandelen av

beloppdetkapitalandelenkreditmarknadsföretagbanker ochC. I av
avskrivningföljdtillbolagetsellerbankens avmot reserversvararsom

nyttjande.tillupplåtitsegendompå som

förlagslånförlagsandelslån,värdetkapitalsupplementärtMed avavses
fem årminstlöptidursprungligmedskuldförbindelseroch andra en

dockövriga borgenärer,institutetsefterförstbetalningtilloch med rätt
primäradethälftenbelopptillsammanlagt högst motsvarar avett som

medskuldförbindelserandraochförlagslånFörlagsandelslån,kapitalet.
belopptillfårårunderstigande fem ettlöptid tasåterstående uppen

heltvarjeförvärdetnominelladethögst 20 procentmotsvarar avsom
förfallodagen.tillåterstårår som

med-efterfår dessutom,kapitalsupplementärtellerprimärtSom
ochkapitaltillskottandraräknasFinansinspektionen,givande av

tredje styckena.ochandraisägsän somreserver
räknainstitutetskallkapitaletfrån detbl.a.föreskrivsI 7 § att egna
inne-Paragrafenräkenskapsår.löpandeunderuppkomnaförlusterav

avräkningbeträffanderegleringkompliceradhåller dessutom aven
tillskottvissainkråmsgoodwill och m.m.
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Sammanfattningsvis och populärt uttryckt innebär dessa bestäm-
melser följande:

Storleken banks kapital bestäms kapital-ytterstav en egna av
täckningsreglerna. Dessa regler innebär bank i varje ögonblickatt en
skall ha sammanlagd kapitalbas 8 värdetmotsvarar procenten som av

placeringama. Placeringama tillgångar och vissautgörs posterav
utanför balansräkningen. Placeringama i olika riskklasser vidgrupperas
bestämmande det totala kapitalkravet. Vid beräkningen kapital-av av
krav värderas tillgångar till sitt bokförda värde och övriga placeringar

huvudregel till nominellt belopp.som
Kapitalbasen består två delar, kallas primärt och supple-av som

kapital. Primärt kapital består frittmentärt och bundet kapital,egetav
dvs. aktiekapital, reservfond, uppskrivningsfond och disponibla vinst-
medel. fårDessutom vissa obeskattade räknas primärtreserver som
kapital.

Supplementärt kapital består eviga och vissa tidsbundna förlags-av
lån kapitaltillskott och efter tillstånd från Finans-samt reserver som
inspektionen får inräknas i kapitalbasen. viktig begränsningEn före-
ligger på så det supplementära kapitalet maximaltsätt får uppgå tillatt
lika belopp det primära kapitalet. ytterligareEn begränsningstort som
består i tidsbundna förlagslån inte får ingå i supplementärt kapitalatt
till del 50större än det totala primäramotsvarar procentsom av
kapitalet.

Om bortser från i utländska dotterbolag efter förvärvs-man
tidpunkten uppkomna vinster och vid beräkningenreserver, som av
kapitaltäckningskrav koncernnivåpå får räknas i kapitalbasen, är
hela det primära kapitalet i svenska banker denominerat i svenska
kronor. de får ingåAv i det supplementära kapitalet kanposter som
förlagslån i utländsk valuta.utges

De svenska bankerna har inslag affärer istörre utländskett stort av
valuta. Andelen tillgångar och skulder i utländsk valuta i svensk-större
ägda affarsbanker uppgick år till1996 cirka 50 total balans-procent av
omslutning.

Reglerna innebär alltså bank i ögonblick skall havarjeatt en en
sammanlagd kapitalbas 8 värdet på place-motsvarar procentsom av
ringama. Placeringama tillgångar och vissa utanförutgörs posterav
balansräkningen. valutakursernaOm avseende bankernas tillgångar i
utländsk valuta ändras, påverkar det kravet kapitalbasens storlek. En
IO-procentig försvagning kronan i förhållande till den utländskaav
valutan leder till IO-procentig ökning tillgångarnas värde ien av
svenska kronor vilket i sin ställer krav på lO-procentig ökningtur en av
kapitalbasen.
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denomineringharbetydelseVilken7.3 en

påvalutafrämmandeiaktiekapitaletav

tidigarefråganskapitalkravet -

behandling m.m.

utfördeFinansinspektionenochAktiebolagskommitténuppdragPå av
bokföringsmässigaochrättsligaförstudieNorbergClaesjur. dr omen

Förstudienvaluta.utländskaaktier iutställandevidfrågor av-av
1993.oktoberdendagtecknad lpromemoriarapporterades i en
effektervilkaexempel18Norbergvisarstudiesin somI genom

ochkapitalkravetbeträffandeuppstårförutsättningarolikaunder en
harexemplenflestadekrav. Iuppfylla dettaförmågabanks att

bankensinverkanavgörandeinte någonkapitaletdenomineringen av
följandetillNorberglederDetkapitalkravet.klaraförmåga att

företag:finansiellaförkapitaltäckningsreglemabeträffandeslutsatser
ivärdenaredovisadedei dag påKapitaltäckningsreglerna bygger

utländskiaktiermöjlighetbalansräkningar. En utbankernas att ge
kapitaltäckningssituation,företagensfinansielladeintepåverkarvaluta

skallkapitaltäckningsreglemaochbokföringenmellankopplingenom
iförordatsaktiekapitalredovisningförprinciperoch debestå somav

saknaraktiekapitaletDenomineringengälla.skallutredningdenna av
denominering iochkapitalkravet,klaraför förmåganbetydelse att en

denomineringenmedjämförtskillnaderingavalutautländsk avomger
kronor.i svenskaaktiekapitalet sker

denomineringgällersåvittgiltig attargumentetslutsatsDenna är en
vidfördelaktigskulleutländsk valutaiaktiekapitalet meravaraav

aktiekapi-medjämförtplaceringar,bankernasvärdestegringar på om
falletibådegäller attSlutsatsenkronor.svenskaidenominerastalet

Tankenaktiekapital.fast bestämtvidochvarieratillåtsaktiekapitalet ett
förhållandeiomvärderasfortlöpandeaktiekapital,variabeltatt ett som

kapital-tillledakunnaskulle attvalutakursförändringama,till
måsteuppfyllas,skulle kunnalättaretekniskttäckningskraven sett

förfelad.därför anses
iaktiekapitalvariabelt ut-vidinte ettbelysningI att ensmanav

kapitalbasen,påeffekternatekniskaförväntadedeuppnårvalutaländsk
övervägandetalarsåkapitaltäckningsreglerna,tillämpningvid aven

iaktierutfärdamöjlighetregler attinförskäl attmot gersomman
valuta.utländsk

ochBankföreningenSvenskaintegodtogsNorbergs slutsatser av
angåendepromemoriahar iS-E-Banken,Markström,direktör Göran en
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aktiekapital i utländsk valuta redovisat bankernas invändningar. Pro-
memorian dagtecknad den 10 novemberär 1993.

Enligt Markström uppvisar de flesta Norbergs exempel be-av
tydande valutapositioner.öppna Det uppenbart,är Markström,menar

de värdeomräkningar i dessa fall följeratt valutakurs-som
fluktuationer skapar vinst- och förlusteffekter i sin påverkartursom
kapitalet. Diskussionen bör emellertid riktas de exempelmotsnarare
där valutapositionen noll, dvs. där tillgångssidansär och skuldsidans
valutaposter i fullständig balans. Norbergär har exempel därsex en
sådan balans för handen. dessaAvär exempel framgår med aktie-att
kapital i utländsk valuta motbalanseras grund valutakurs-ett av
svängningar fluktuerande kapitalkrav.

vilkenFrågan betydelse denominering aktiekapitalet ien av
främmande valuta egentligen har kapitalkravet behandlas i några av
enkätsvaren.

Svenska Bankfäreningen anför bl.a. obalansen mellan tillgångaratt
och iandra åtaganden utländska valutor å sidan och kapital iettena

densvenska kronor å andra skapar särskilda problem vid valutakurs-
svängningar. Vid stigande kurser på utländsk valuta kan kapitalkravet
inte lika snabbt med ökning kapitalbasenmötas och viden av
sjunkande blir kapitaletkurser nödvändigt.större än traditionellaFör
tillgångsslag valutakurssvängningarna proportionella,är dvs. värdet på
tillgången kapitalkrav stiger eller faller linjärt medsom genererar- -

ifrågavalutakursen. de s.k.Men kreditriskvärdena på derivat-om
instrument dessa många gånger progressiva/degressiva,är dvs. de
stiger eller faller snabbare/långsammare den underliggandeän sväng-
ningen i valutakursen. del detEn valutastyrda kapitalkravetstor av
måste täckas med kapitalbas i svenska kronor. Detta medfören en
urholkning kapitalstyrkan svenska banker föratt mötaattav genom
valutakursfluktuationer kan behöva hålla buffert främstextra storen av
aktiekapital. Kapital anskaffat i utländsk valuta bör därför ingå i den
totala valutapositionen. Det skulle därvid sig egendomligt intete om
kapitalet såsom andra element i positionen fick värderas enligt dagskurs
och således nettoabsorbenten valutakurssvängningarnasvara av
kapitaleffekt. Att åstadkomma effekt med kapital i kronor skullesamma
kräva valutaposition betydande dignitet,öppen vilket någotären av

bankerna olika skäl inte sig kunna hålla.som av anser
Finansinspektionen har i sitt enkätsvar givit uttryck för motsatten

uppfattning, nämligen aktier i utländsk valuta inte påverkar deatt
kapitalkrav följer kreditrisk respektive marknadsrisk försom av
kreditinstitut eller värdepappersbolag. hellerInte påverkas de kapital-
krav ställs försäkringsföretagpå till följd solvensreglerna ellersom av
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under-sådana företagskuldtäckning ärförtillgångarde krav som
ställda.

övervägandenUtredningens7.4

kraftigaföremål föremellanåtvalutaliten ärSvenska kronor är somen
mycketland med någralitetockså storaSverigekurssvängningar. är ett

förhållandeverksamhet. linternationellomfattandeharbanker ensom
kanoch FrankrikeStorbritannienTyskland,ikonkurrentersinatill t.ex.

högrei mycketländernasistnämndai debankernakonstateras att
tilloch dehemmamarknadenpåbehoven atttillgodoserutsträckning

svenskadevalutariskerför stor-såinteföljd härav är utsatta som
till-50Upplysningsvis kan procentnämnas uppemotbankerna. att av

i utländskdenomineradebalansräkningS-E-Bankens ärpågångarna
för desvårighetersärskildaskaparomständighetervaluta. Dessa

kapitalkravet.tillämpningenvidbankernasvenska av
Bökmark,i utredningen, JanBankföreningensSvenska expert

harSiling,ekonomiavdelning JanS-E-Bankenschefen förbiträdd av
följande tvåhuvudsakimedinnebärkapitalkravetvadförklarat

exempel.

Exempel l

lDag
MkriSkulder SEKMkr1000Placeringar i SEK -
MkrSkulderi 1000UVMkr1000Placeringari UV

Kapitalbas
Mkr80Avseende SEKl
Mkr80Avseende UV

Dag 2
MkriSkulder SEKMkrPlaceringar i 1000SEK -
Mkr100i 1Skulder UVMkrPlaceringari 1100UV

Kapitalbas
Mkr80Avseende SEKl

88 MkrAvseende UV

balansräkning,någoninteexempletDet är värt attatt notera avser
balansomslut-ellerkapitaletvarken detbl.a.vilket framgår att egnaav
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ningen redovisas. kapitalbasenl ingår både kapital och vissaeget
skulder.

l exemplet har kapitaltäckningsfrågan renodlats till vissa tillgångar
vilkas värde bestämt i främmandeär valuta UV och till följd härav
fluktuerar med valutakurserna. l exemplet har dessa tillgångar i
utgångsläget Dag l värde l 000 Mkr och kapitalkravetett precisärav
uppfyllt.

Emellertid har bankerna Finansinspektionens allmänna rådgenom
avseende tillstånd till valutahandel ålagts begränsa riskerna medatt att
ha del tillgångarna denomineradestor i främmande valuta.en lav
exemplet har i enlighet härmed banken lånat 1000 Mkr iupp samma
valutor de ifrågavarande tillgångarna UV. Banken har med andrasom
0rd matchat tillgångar med skulder i valuta och valuta-samma
positionen stängd.är

Antag de ifrågavarande tillgångarnaatt och skuldernanu är
bestämda i USD och dollarns värde stiger i förhållandeatt till kronan
med 10 Det påverkar tillgångar ochprocent. skulder lika. Dag 2
redovisas därför de ifrågavarande tillgångarna och skulderna till 1100
Mkr. Trots valutapositionen stängd påverkasatt är kapitalkravet detav
ökade värdet tillgångarna och dag krävs2 8 1 100 88procent av
Mkr i kapitalbas. Det denna effektär valutakursförändringarnaav som
tvingar bankerna ha kapital i valutapositionenatt trots att ärreserv
stängd. l exemplet kan beräknas till 88-80 8 Mkr.reserven

För bankerna skulle det innebära fördel del kapital-en om en av
basen denominerades i främmande valuta. Så sker redan i viss ut-
sträckning. Bankerna förlagslån utomlandstar får inräknas iupp som
kapitalbasen och kan på så bemästra de påfrestningarsätt kapital-
täckningen följer med valutakursförändringar i stängdaävensom
valutapositioner. Möjligheterna utnyttja förlagslån i främmandeatt
valuta emellertid begränsade.är Det supplementära kapitalet får högst
uppgå till lika belopp detett primärastort kapitalet. Dessutom fårsom
tidsbundna förlagslån inte ingå i supplementärt kapital till delstörre än

50 det totalamotsvarar primära kapitalet.procentsom Med dennaav
ordning måste bankerna ha aktiekapitalstörreett behövs medän som
hänsyn till verksamheten för kunna kapitalbasenatt alltidgarantera att

8 placeringarna.motsvarar procent av
Det därför enligtär Svenska Bankföreningen nödvändigt med en

möjlighet denominera aktiekapitaletatt i främmande valuta som
följande exempel visar.
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2Exempel

Dag l
Mkri SEKSkulderMkr1000i SEKPlaceringar -
Mkr1000iSkulder UVMkr1000iPlaceringar UV

Kapitalbas
Mkr80Avseende SEKl
Mkr80Avseende UV

Varav
Mkr10Förlagslån UV
Mkr70Aktiekapital UV

Övrigt Mkrkapitaleget -

Dag 2
Mkri SEKSkulderMkr1000i SEKPlaceringar -
Mkr100lSkulder i UVMkr1100i UVPlaceringar

Kapitalbas
Mkr80Avseende SEKl
Mkr88Avseende UV

Varav
MkrllFörlagslån UV
Mkr77Aktiekapital UV

Övrigt Mkrkapitaleget -

valutautländskiskulderna sattsoch nytttillgångarnaharexempletl
utländsk valutaiförlagslåningårskuldernaBlandtill Mkr. som1000

specifi-ochMkrtill 80harbaskapitalbasen. Denna sattsinräknas i
aktiekapital ochtillMkroch 70förlagslånsig tillhänförMkr10cerats;

devalutautländskaidenomineratsharbåda nyss-somposterna samma
Mkr.1000skuldernaochtillgångarnanämnda

fortfarandeskuldernaochtillgångarnaifrågavarandedeAntag attnu
till kronanförhållandestiger ivärdedollarnsochi USDbestämda attär

2lika.skulder DagochtillgångarpåverkarDetmed 10 procent.
1100tillskuldernaochtillgångarnaifrågavarandededärförredovisas

balansdagenstillredovisasaktiekapitaletochförlagslånetOcksåMkr.
aktie-ochförlagslånetMkr. Genomrespektive 77 atttilleller llkurs

kravuppfylls detMkr8tillsammansmedökarsålundakapitalet
medföljeranförtsvadenligtkapitalbaseni8ytterligare ovansomsom

tillgångarna.aktuelladevärdetMkr1100till1000frånökning aven
Bankföreningen.SvenskaSå långt
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Utredningen det exemplen framgåratt denomineringmenar attav en
i enlighet med exempel 2 aktiekapitalet i främmande valuta iav
föreningen med värdering detta till aktuell kurs bankernaen av ger
möjligheter arbeta med mindre kapitalbasatt än nöd-en ärsom annars
vändig. Exempel 2 väcker emellertid åtminstone övergripandetre
frågor. Den första sådanär ordning förenligär med Basel-om en
överenskommelsen och EG:s kapitalkrav. Den andra frågan hurär en
sådan ordning skall förenas med de allmänna redovisningsprinciper

skall tillämpas bankernas årsredovisning ochsom delårsrapporter.
Den tredje frågan slutligen hur denomineringär aktiekapitalet ien av
utländsk valuta fluktuerandemed värde skall förenas med associations-
rättsliga principer bl.a. minoritetsskyddsregler aktieägare medsom ger

viss andel aktiekapitalet särskilda rättigheter i bolaget.en av
Beträffande den första frågan kan kapitalkravetnoteras att är avsett

skydd investerareåtatt och åt dem har medelge på kontonsattsom
hos kreditinstitut och värdepappersbolag. Det oklart förär utredningen
varför kapitalbasen har bestämts just det skett,sätt 8 procentsom av
vissa angivna placeringar, får ha blivitprocentsatsenmen antas
bestämd med hänsyn till alla eller allaatt ländernästan deltog isom
beslutet hade inhemska bestämmelser innebar aktiebolag medattsom
hemvist där måste ha aktiekapitalet denominerat i hemlandets valuta
och i årsredovisningen det med det i aktiebolagsregistretta upp
registrerade beloppet. Såvitt utredningen har kunnat finna dettaär
fortfarande den ordning gäller. Endast Irland och Storbritanniensom
har i dag möjlighet denominera aktiekapitaletatt i utländsk valuta och
det för utredningenär okänt irländska och engelska banker utnyttjarom
detta vid beräkning kapitalbasen på det Svenska Bankföreningensättav

föreslår. Utredningen måstenu försiktigatt såanser man attvara
Sverige inte bryter sina internationella åtaganden.mot Sverige bör inte

vad kan uppfattas kringgåendegenom kapitalkravetettsom som av ge
sina kreditinstitut konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenter
med hemvist i andra EG-länder samtidigt det skydd för insättarnasom

kravet är avsett att urgröps.som ge
Beträffande den andra frågan utgår utredningen från sådanatt en

löpande beräkning kapitalbasen Svenska Bankföreningen före-av som
slår måste överensstämma med den ordning skall gälla vidsom
upprättande delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisningav
i kreditinstitut. Såsom kapitalkravet utformatär går det inte ha tvåatt
parallella redovisningssystem med olika innehåll. Om Svenska Bank-
föreningens önskemål denominering aktiekapitalet i främ-om en av
mande valuta vid beräkningen kapitalbasen till aktuellsom tasav upp
kurs skall tillgodoses, måste konsekvensen bli aktiekapitalet iatt
årsredovisningen till balansdagens kurs.tas Det uppenbartärupp att
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aktiekapitalet,valutaiårsredovisningenhagårintedet somsammaatt
balans-värdering tillvaluta. Enidenominerat ändetta är enmerom

redovisningsprin-invändningarradvidareväckerkursdagens aven
kapitel SiinvändningardessinnevaritharUtredningencipiell art.

följandetillsiginskränkasammanhangdettaikan syn-ochoch 6
punkter.

bestämskapitaletdetprincipgrundläggande att somDet egnaär en
aktiekapitaletökningskulder. Enochtillgångarmellanskillnaden av

därför kompenserasmåstevalutakursförändringar genom enföljdtill av
vice Detochkapitaletövrigadetminskningmotsvarande versa.egnaav

ochtillgångarnaoförändrat närkapitalet måstesammanlagda varaegna
andra.till denbalansdagendenfrånoförändradeskulderna är ena

valuta-grundstorlekaktiekapitaletsiförändringar avAtt
kapitalet kanövrigadetmatchasmåstekursfluktuationer gemot egna

aktiekapitaletmedaktiebolagAntagkonsekvenser. ettstötande attrent
nollresultat.verksamhetdrivit getthari USDdenominerat somen

följditill kronan,förhållandevärde iisjunkitemellertidharDollarn
denbelopplägre senastetill änredovisasaktiekapitalet ettvarav
mellanskill-skullevinstutdelningsreglernuvarandeMedbalansdagen.

låtdelasochkapitalfria ut,bolagetstillföras varakunnanaden egna
ochförsiktighetsprincipenföljakanbegränsningardemed avsom

reservfonden.tillavsättningkravet
redovisas,skallvalutakursvinsteruppkommandehuroklartDet är

Bank-Svenskavaluta. lfrämmandeidenominerasaktiekapitaletom
beloppmeddirektaktiekapitalet ettexempel ökas2 somföreningens

skillnad ifalli såvalutakursförändringen. Det storär enmotsvarar
Dåkronor.svenskaidenominerataktiekapitalet ärtillförhållande om

iförstvalutakursvinsteruppkommande tasnämligen uppgäller att
resultat. Närdel åretsbalansräkningenochresultaträkningen avsom en

inklusivekapitalet,övrigadetfastställd kanårsredovisningen är egna
valutakursförändringar, etttillsighänfördetta genomdelden somav

Medaktiekapitalet.tillförasfondemissionbeslut ensärskilt om
redovisningenförsvinneraktiekapitaletdirektredovisning avmot

aktiekapitaletökasresultaträkningen. Dessutomfrånvalutakursvinster
denförgrundernastridervilket motobeskattade nu-med reserver

beskattningen.varande
internationellaenligtdetpåpekathar ärFinansinspektionenSom

balans-tillaktiekapitalettillåtetknappast att taredovisningsnormer upp
internatio-dendenidefinitioner görsdeEnligtkurs.dagens avsom
StandardsAccountingInternationalredovisningsnormgivarennella

sålundaskall32IASredovisningsnormenlASCCommittee antagna
uppdelning görasinstrumentfinansiellabeträffande sammansatta en

kapitalkom-medanskuldklassificerasskuldkomponentenoch som
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klassificeras kapital. Rekommendationenponenten hareget ännusom
inte implementerats i Sverige. Dess innebär kapitalsynsätt att egetsom
redovisas endast sådana komponenter värde uttrycker residualenvars
mellan företagets tillgångar och skulder. En värdering till balansdagens
kurs vissa komponenter i det kapitalet framstår oförenligtav egna som
med sådant synsätt.ett

tredje fråganDen slutligen, hur denominering aktiekapitalet ien av
utländsk valuta flukturerandemed värde skall förenas med traditionella
associationsrättsliga principer, har något berörts utredningen iav
kapitel Det tydligt denomineringär aktiekapitalet i främ-att en av
mande valuta och särskilt då tänker sig aktiekapitalet skallattom man
denomineras i korg valutor innebär rad associationsrättsligaen av en
problem rörande bl.a. minoritetsskyddets utformning, likvidations-
plikten aktiekapitalet inte täckt inär tillräckligär grad och borgenärs-
skyddet i övrigt.

invändningarDe har anförts denomineringmotsom nu en av
aktiekapitalet i utländsk valuta allvarliga och inger betänkligheter.är
Det går inte ha redovisningen i valutaatt aktiekapitalet,samma som om
detta denominerat iär valuta. Det inte lämpligtän haär attmer en en
särskild reglering för bolag omfattas kapitalkravet. Det f.n.ärsom av
osäkert huruvida löpande beräkning kapitalbasen med aktie-en av
kapitalet till aktuell kurs förenlig med Basel-överenskommelsenär och
EG:s kapitalkrav. Och det sannolikt värderingär till aktuell kursatt en

aktiekapitalet inte förenligt med internationelltär vedertagnaav
redovisningsnormer. Innan klarhet vunnits sistnämnda punkter detär
enligt utredningen inte motiverat vidare och försöka lösa deatt
associationsrättsliga problem kan förenade med denomine-som vara en
ring aktiekapitalet i främmande valuta i balansräkningenav tassom

till balansdagens kurs.upp
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företagFinansiella8

detallmänhetiföretagsig från attskiljerföretagFinansiella genom
Rörelseregleringenverksamhet.för derasrörelsereglersärskildafinns

bedrivnautifrån denbestämskapitalkravställsdetinnebär bl.a. att som
effekternaUtredningenomfattning. attochverksamhetens menarart

helt klar-måsteredovisningsvalutabytekapitalkraven varaett avav
sinlämnaföretagfinansiellatilllämnas attmedgivande kaninnanlagda

sådant bytekonsekvensernamåste etti Dessutomredovisning aveuro.
beaktas.tillsynFinansinspektionensför

finnsvärdepappersbolagochkreditmarknadsföretagbanker,För
kapitaltäckningsreglernaförredogörelsekapitaltäckning. Enkrav på

ÅRKL.omfattasföretagkapitel Dessaihar lämnats av
dekapitaltäckningsreglernainteomfattasFörsäkringsbolag menav

försäk-enligtsammansättningochstorlekvisskapitalbasskall ha aven
medstorlek bestämsKapitalbasensFRL.19821713,ringsrörelselagen

aldrigfårdenomfattningochverksamhetensiutgångspunkt art men
kap. 8a§solvensmarginalen, 1miniminivåvissunderstiga seen

försäk-direktbedriverförsäkringsbolagskallDessutomFRL. ett som
försäkringstekniskade avsätt-motsvarandetillgångarharingsrörelse

skuldtäckning. Fördepositionvissochräkningförningarna egen
placeringsregler.vissagällerregisterföras,skalltillgångar,sådana som

tidpunkt kanvarjevidbolagetsäkerställareglerna attmedSyftet är att
meduppkommaförväntaskanskäligenåtagandenallauppfylla som

omfattasFörsäkringsbolagförsäkringsavtal.ingångnaanledning avav
ÅRFL.

clearingorganisationliksommarknadsplatsauktoriserad om-Börs,
aktiekapitalskall hadekapitaltäckningsreglerna ettintefattas menav

tillräckligtomfattningoch ärverksamhetenstillmed hänsyn artsom
1992:543lagenkap. 4 §8kap. 2 §kap. 5 72 omse resp.stort
ÅRL.omfattasföretagclearingverksamhet. Dessaochbörs av

skall hadekapitaltäckningsreglernainteomfattasFondbolag menav
till-omfattningverksamhetens ärtillmed hänsynaktiekapitalett som

Fond-värdepappersfonder.141990:1 1lagen6 §räckligt se omstort
ÅRL.omfattasbolag av

allmänhetiföretagföranförtsharföregåendei det attskälDe som
beträffandeocksågiltigairedovisningfinansiella ärsinskall få ha euro
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de finansiella ÅRKLföretag ÅRFL.omfattas respektive Ensom av
komplikation i sammanhanget emellertid deär angivna kapitalkraven.

Utredningen föreslår vanligt aktiebolag väljeratt haett sinom att
finansiella redovisning i det måste denominera aktiekapitalet ieuro,

valuta. En sådan denominering underlättar också beräkningarsamma
de olika kapitalkraven uppfyllda.är Utredningenav om attanser

finansiella aktiebolag och försäkringsaktiebolag kan tillåtas sinupprätta
finansiella redovisning i under förutsättning aktiekapitaletatteuro
denimineras i och i redovisningen till anskaffnings-taseuro upp
värdet.

lagstiftningsteknikDen utredningen valt för vanliga aktiebolagsom
ÅRL,innebär i BFL och JBFL föreskrivsatt redovisningen kanatt

i kronor ellergöras medan skyldigheten ha aktiekapitalet iatteuro
valuta redovisningen regleras i ABL. Samma lagstift-samma som

ningsteknik bör användas beträffande ÅRKLde finansiella företagen. 1
ÅRFLoch bör alltså föreskrivas redovisningen kanatt i kronorgöras

eller medan aktiekapitalets denominering regleras i tillämpligeuro
associationsrättslig författning.

Vad bör då gälla beträffande övriga finansiella företag och försäk-
ringsföretag

ÅRKLfinnsDet företag omfattas och inte aktie-ärsom av som
bolag, sparbanker, medlemsbankert.ex. och kreditmarknadsföreningar.
En näraliggande tanke kräva sådanaär företagatt önskaratt om avge
sin finansiella redovisning i det kapitalet måste denomineraseuro, egna
i denna valuta. Ställs inte sådant krav kan tvekanett uppstå vilken
valuta skall användas kapitalkravet skallnär beräknas. Ensom annan
osäkerhet skulle komma gälla beräkningenatt nettopositionen iav
utländsk valuta Överse 4 kap. 8 § i kapitaltäckningslagen. huvud

framstår det önskvärttaget möjligheterna för finansiella företagattsom
val redovisningsvalutaatt påverka beräkningengenom av av

kapitalkravet begränsas så långt möjligt. Utredningen sigsom anser
emellertid inte för dagen kunna överblicka konsekvenserna kravettav

sparbanker, medlemsbankeratt och kreditmarknadsföreningar måste
denominera sitt kapital i för få använda sig dennaattegna euro av
valuta i sin finansiella redovisning. Utredningen föreslår därför att
finansiella företag inte aktiebolag tillsär vidare måste sinsom avge
finansiella redovisning i svenska kronor.

Det finns försäkringsföretag ÅRFLomfattas och inte ärsom av som
aktiebolag ömsesidiga försäkringsbolag. Understödsföreningar om-
fattas särskilda redovisningsregler i lagen 1972:262 under-av om
stödsföreningar hänvisar till redovisningsreglerna i lagensom
1987:667 ekonomiska föreningar. Dessa företag underkastadeärom
skuldtäcknings- och placeringskrav vilka påverkas övergång frånav en
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effekternaOcksåredovisningen.itillkronorsvenska aveuro
sådantpåverkastordeFRLkap. 17 § ettibegränsningsregeln 7 av

möjligt begränsaså långtönskvärtvalutabyte. Det attär som
redovisnings-valförsäkringsföretagförmöjligheterna att avgenom

Utredningenbestämmelserna.angivnadetillämpningenvaluta styra av
överblickakunnanärvarandeförinteemellertidsiganser

detdenomineraskallföretagdessakravkonsekvenserna attettav
Utredningenvaluta.i dennaredovisafåförkapitalet i atteuroegna
understöds-ochförsäkringsbolagömsesidigadärförföreslår att

i svenskaredovisningfinansiellasinmåstevidaretillsföreningar avge
kronor.

ÅRLenligtårsredovisningskallholdingbolag upprättaFinansiella
ÅRKL.ÅRKL, Vidkap. 11enligtkoncernredovisningoch upp-se

förtillämpligaprinciperkoncernredovisning ärrättandet sammaav
anled-saknasföretag. Detfinansiellaförholdingföretagfinansiella som

därför,holdingföretag börFinansiellaprincip.frångå dennaning att nu
koncernredovisning itillåtasföretag, upprättafinansiellamedi likhet

registrerademed detaktiebolaglioldingbolaget ärendast ettomeuro
iaktiekapital är euro.

kapitalkravfastställandeskall förföretagsgrupperFinansiella av
ÅRKL, kap.6kap.enligt 7redovisninggruppbaseradupprätta sem.m.

Även denbörsituationeri dessakapitaltäckningslagen.5 grupp-§
moderbolagetsendastifåredovisningen upprättasbaserade omeuro

iaktiekapitalregistrerade är euro.
paragraf, 2utredningenföreslåranfördamed det attenlighetl en ny

bankaktiebolag,ÅRKL. endastinnebärParagrafeniinförs attkap. 3
aktiekapitaletharvärdepappersbolagochkreditmarknadsbolag som

iårsredovisningsinfåriregistrerat upprätta euro.euro
införs iparagraf, kap. 32utredningenföreslårVidare att en ny

harförsäkringsaktiebolagÅRFL. endastinnebärParagrafen att som
årsredovisning isinfåriregistrerat upprättaaktiekapitalet euro.euro

ÅRKL kap.och 4 §7kap. 4i 7utredningenföreslår attDessutom
respek-ikap. 3paragrafen, 2ÅRFL dentillhänvisninginförs nyaen

ifårkoncernredovisningen upprättasinnebärTilläggettive lag. att euro
iangivitshardet slagaktiebolagmoderbolagendast är ett somavom

idenominerataktiekapitaletmedföregåendedet euro.
bilagaframgårIagbestämmelsernaföreslagnaDe av
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värdenominelltAktier9 utan

Inledning9.1

svenskaförmöjlighetföreslagit öppnaskapitel 6ihar attUtredningen
valuta.i dennaskerredovisningeniaktiekapitaletbolag haatt omeuro,

iaktiebolagsvenskaförbehovverkligtföreliggerdetFrågan ettom
synnerhetivärdepappersbolagochkreditinstitutsvenskaochallmänhet

idettaeller delaraktiekapitalsittdenominerakunnadärutöver avatt
del besvararför sinUtredningensvårbedömd.valutafrämmande är

skälfinnsnärvarandeförinte ut-det attochnekandefrågan attmenar
därförfår öppenkapitel 7. Det sägasytterligare sereda saken envara

svenskadetillmåstelagstiftningomfattandedenfråga omsomom
slagsistdenominering nämnttillmöjlighetskallföretagen avenges
ielementofrånkomligtgenomföras. Ett nästankommerverkligen enatt

avskaffandedet,bedömerutredningen ettlagstiftningsådan är, somny
värde.nominellthaskallaktierallakravet ettnuvarandedet attav
valutafrämmandeiuttrycksvärdenominellaaktiernasnämligenOm en

nominella beloppetdetkursförändringar, kommerförföremålärsom
medförgrundernastrider ettsystemetfluktuera motsättettatt som

värde.nominellt
nominelltmedförenadeproblemde ettemellertid ärDet är som

inträda i EMU,skulleSverigetillövergångvidvärde somomeuro,en
lämnatiden systemetärutredningen atthar attövertygat mogennuom

ordning där ingatilloch övergåaktierallabeloppnominellamed en
i bolaget,andelarlikavärdennominella representeraraktier åsätts utan

Vidvalue shares.amerikanskmedellerkvotaktier terms.k. no-paren
följande.nämligenhänderinträde i EMUsvensktett

ochjanuari 1999deni linträda EMU attskulleSverigeAntag att
enligtskerOmräkningeniskalldärmedaktiekapitalet eneuro.anges

uppgift frånEnligtjanuari 1999.den lsedangällerväxelkursfast som
of thefor theframeworkLegalEuropakommissionen euro,use

juli 1996services den 26Commissionof thedocumentworking
signifi-medväxelkursenkommerll/39S/96-EN-Rev.l, att sexanges

omräkning.medsambandiavrundasfårintesiffrorkanta som
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mittenl juli fick1997 for11.56 100 svenska kr, dvs.av man ecu
växelkursen 0,1 156. lngen i dag vilken växelkurs förvetvar euron som
skall gälla fr.o.m. den januaril 1999, kan utgå ifrån attmen man
kursen bestäms till tal med signifikanta siffror. det följandelett sex
förutsätts kursen bestäms till 0,1 15600.att

En första effekt nyordningen blir bestämmelserna i kap.1 3 §attav
ABL aktiekapitalets storlek måste ändras till 100 O00x0,1156om

för560 privata respektive 500 O00x0,1156 57 800 Föreuro euro
publika aktiebolag. En avrundning till exempelvis 12 000 och 60 000

skulle innebära krav ökning aktiekapitalet i antaleuro ett stortav
bolag, något kan genomföras endast med omfattande över-som en
gångsreglering. En avrundning nedåt till exempelvis l 1 000 och 57 000

lättare genomföra. Någonär skyldighet för bolagatt hareuro ettsom
aktiekapital med detöverensstämmer lägsta tillåtna beloppet enligtsom
aktiebolagslagen i dess nuvarande lydelse ned aktiekapitalet tillsättaatt
det minimibeloppet kan inte komma ifråga.nya nu

Samtidigt med den angivna lagändringen måste samtliga uppgifter i
Ändringenaktiebolagsregistret aktiekapitalets storlek ändras. berörom

drygt 250 000 aktiebolag och dels det registrerade aktiekapitalet,avser
dels aktiekapitalet eller högsta och lägsta aktiekapitalet enligt bolags-
ordningen. Med nuvarande lagstiftning blir det vidare nödvändigt att
ändra samtliga uppgifter i aktiebolagsregistret aktiernas nominellaom
belopp enligt bolagsordningen.

lagstiftningsåtgärderDe och ändringar i bolagsregistret angivitssom
får kostnader för Sveriges deltagande i EU och ofrån-ärnu ses som en

komlig följd anslutningsbeslutet. Vid sidan dessa kostnader förav av
det offentliga får emellertid nyordningen betydande konsekvenser för
aktiebolagen själva. Om först på aktiekapitalet skall det alltsåman ser

i enligt fast växelkurs. innebärDet för konkretanges atteuro ta etten
exempel de omkring 200 000 aktiebolag vidatt EMU-anslutningensom
har aktiekapital jämna 100 000 kr tvingasett redovisa sitt
aktiekapital l l 560 Reservfonden skall i konsekvens härmedsom euro.
uppgå till minst 2 312 för vinstutdelning skall få ske. Uppen-atteuro
barligen leder nyordningen till mycket opraktiska tal i redovisningen.

Problemen med udda tal sig emellertid framför allt till kännager
beträffande aktiernas nominella belopp. l de omkring 200 000 aktie-
bolagen lägstamed tillåtna aktiekapital nominella beloppet iår dag ofta
100 eller 200 kronor. denl ordningen blir motsvarande beloppnya
l 1,56 respektive 23,12 euro.

Det sannolikt decimaltal beskrivetär slag kommeratt attav nu
upplevas obekväma i företagen. Man kan därför räkna medutesom att
bolagen i samband med ökning eller minskning aktiekapitalet,av
sammanläggning eller split aktier och andra sådana åtgärderav
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nominella belopp ochblirresultatetsåbeslutenutformakommer attatt
eller 1000-100-aktiekapital jämna l0-,registreradedärmed också
i sig driverojämna talenderiskemellertidfinnstal Det atteneuro.

praktiskttankeMednedsättningsbeslut.eller tagetfram öknings- att
vidsina aktiervärdennominellauddaaktiebolag fårsamtliga

söker nåbråkdel demmeddeträckertillövergången att aveneuro,
egentligt behovde har något1000-talellerjämna 10-, 100- attutan av

samhällsekonomiskadeaktiekapitalet förminskaelleröka attatt
betydande.skall blikostnaderna

föreskrivskapitaldirektivetbolagsdirektiv det s.k.andra attEG:sI
understigervederlagfårintepublikt bolagiaktierna motutett somges
parivärdetbokfördasaknas, detsådanteller,nominella beloppetdet om

framgår EG:sartikeldennaRedanpunkten l.artikel att8 av
aktiernaåsättaförpliktelseSverige någonbolagsdirektiv inte ålägger att

medförpliktelserinternationellaandraNågrabelopp.nominelltett
vadhänsyn tillfår medSakenheller.innebörd finns intedenna avgöras

i detutvecklassvensk del. Somlämpligast förframstår somsom
medlämplighetsbedömningvid dennaföljande framstår systemet

degäller säkradetonödig omgångbelopp närnominella attsom en
i dag tjänar.nominella beloppetändamål som

medutredningenanförda förordargrund det systemetPå attav
med s.k.sådantmedaktiernabelopp pånominella ersätts systemettnu

ochfinns i bl.a. Förentavalue shareskvotaktier no-par staternasom
nominella värden.inte åsätts någraaktiernainnebär attsom

Gällande9.2 rätt

i000 krtill minst 100uppgåraktiekapitalskall haAktiebolag ett som
aktiebolag. Omi publikakrtill minst 500 000ochaktiebolagprivata

lika belopplydaaktier, skall dessaflerafördelataktiekapitalet är
ochaktiekapitaletföljaparagrafenABL. Avl kap. 3 § attanses

svenska kronor.iskallnominella beloppaktiernas anges
kap.2nominella beloppaktiernasskallbolagsordningenl anges

stycket 5.första4 §
aktie-års1895infördesbeloppnominelltpåKravet ett genom

praxisordningsskäl och sehandi förstamotiveradesbolagslag och av
nominelltaktierförhindraAvsikten58 utan1895 är attNJA atts.

värde ställs ut.
beloppet fårnominellalågtför huri lagenfinns ingenDet gräns

ovanliga ochheltkr interespektive 1belopp 10 ärNominellavara.
aktiersinanominellt beloppharbolagdet förekommer ettatt som

kr.underskrider 1
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aktiebolagslagenl har nominella beloppet betydelse följandei sam-
manhang:

Förbud underkurs kap.2 och9 12 §§, kap.,4 12, 13mot a
och 13 kap. och5 l 14 §§.samta

Avsättning till reservfond och överkursfond kap.2 12 4 kap.a
13 § och kap.12 4 §.a

Uppgift aktiebrev 3 kap. 4 §.

Fondemission ökning nominella beloppet kap.4 ochlgenom av
16 §§-

Nedsättning aktiekapitalet minskning nominellaav genom av
beloppet 6 kap. ochl 10 §§.

Nedsättning aktiekapitalet indragning aktier 7av genom av egna
kap. 2 §.

Registrering ändring bolagsordningens bestämmelserav av om
nominella beloppet kap.18 6 §.

Förbud9.2.1 emission till underkursmot

Nuvarande ordning

Vid bolagsbildning skall iakttas betalningen för aktie inte fåratt en
understiga det belopp vilket aktien skall lyda kap.2 2 §. Det
nominella beloppet skall i bolagsordningen 2 kap. första4 §anges
stycket Vid registreringen5. bolaget antecknas bolagets aktiekapitalav
i aktiebolagsregistret. registrerade aktiekapitaletDet detutgörs av
sammanlagda nominella beloppet tecknade och tilldelade aktier efterav
avdrag för aktier enligt förklarats förverkadel l § och inte över-som
tagits kap.2 9 §.av annan

Vid fondemisson får inte till aktiekapitalet överföras belopp som
understiger de aktiernas nominella belopp eller densumman av nya
sammanlagda höjningen aktiernas nominella belopp 4 kap. §.lav

Förbudet underkurs i 2 kap. 2 § motsvarande tillämpningmot äger
vid nyemission. Vid nyemission i bolag aktier noterade vidärvars en
börs eller auktoriserad marknadsplats får aktier tecknas betalningmot

lägre belopp det itominella, under förutsättning skillnadenän attav
mellan vad skall betalas för de aktierna och derassom nya samman-
lagda nominella belopp tillförs aktiekapitalet överföring frångenom
bolagets kapital i övrigt eller uppskrivning värdeteget genom av av
anläggningstillgåitgar. Sådan överföring eller uppskrivning skall ske
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registreras kap. Beslutnyemission 4 l §.innan beslutet omom
belopp och det beloppaktiernas nominellanyemission skall somange

första stycket Hindertecknad aktie kap. § 8.betalas för 4 5skall mot
föreligger, inte detnyemissionbeslutregistrering om samman-omav

eftertecknade och tilldelade aktiernominella beloppetlagda nyaav
övertagitsförverkade och inteförklaratsför aktieravdrag av annansom

till det ökningsbelopp eller lägstaaktiekapitalet uppgårökningen av
ibeslutet kap. Vid nyemissionbestämts i 4 12 §.ökningsbelopp som

registreras innan det har till fulloökningsbeloppetkan helabolagstörre
inom sju månader frånbolaget intetill bolaget. Ominbetalats

full betalning erlagts for aktierna,tillanmäler PRVregistreringen att
registrera dels aktiekapitalet ned-bolagets hörandeskall efterPRV att

betalda aktierna,nominella beloppet de intesammanlagdamedsatts av
bestämmelse aktie-bolagsordningensfordras,dels, det att omom

ned-inte betalats blir ogiltigaaktierkapitalet ändrats. De närsom
registrerats 4 kap. 13 §.sättningen

understiga detkonvertibelt skuldebrev får inteförVederlaget
utlämnas vid utbyte, inteaktienominella beloppet omsom
betalning vid utbytet kap. 1§.kontant 5mellanskillnaden täcks genom
nyteckning aktier föreligger,utbyte ellerHinder registreringmot avav

revisor eller, iauktoriserad eller godkändföretes fråninte yttrandeom
grundvilket framgår bolagetavstämningsbolag, från VPC att avav

motsvarande minstvederlag till värdeemissionen tillförts ett
aktier utgivits i utbyte eller, viddesammanlagda beloppet somav

kap.aktierna till fullo betalats 5 14 §.nyteckning, att

Aktiebolagskommitténs förslag

betänkande Aktiebolagets kapital SOUAktiebolagskommitténs1
i de angivna bestämmelserna.omfattande ändringarföreslås1997:22

och emissiontredje stycket 13 § ABLBestämmelserna i 4 kap. l § om
föreslås upphävda liksom bestäm-börsnoterade företagtill underkurs i

innan det till fullohela ökningsbeloppetregistreringmelserna avom
hela bolagsbildningsrutinentill bolaget. Viktigarehar inbetalats är att

Förbudetför ökning aktiekapitalet läggsliksom ordningen motom.av
före-till uttryck i följandebehålls emellertid vilket kommerunderkurs

bestämmelser.slagna
för aktie inte understiga aktiensbolagsbildning får betalningVid

Bolagsordningen skall det beloppnominella belopp 2 kap. 2 §. ange
får inte registreraskap. Bolagetvilket aktierna skall lyda 2 5 § 5.på

nominella beloppet tecknadedet sammanlagdadet framgår att avom
det i bolagsordningenaktiekapital intebolagetsaktier motsvarar
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angivna aktiekapitalet eller till minimikapitaletuppgår kap.2 första9 §
stycket l.

Vid fondemission skall till aktiekapitalet överföras desumman av
aktiernas nominella belopp eller den sammanlagda höjningennya av

aktiernas nominella belopp kap. §.7 l
Vid nyemission och teckning med utnyttjande teckningsoptionav

får teckningskursen inte lägre aktiernas nominella belopp.änvara
Konverteringskursen för konvertibler får inte lägre aktiernasänvara
nominella belopp. Teckningskursen för konvertibel får inteen vara
lägre konvertibelns nominella belopp såvida inte konverterings-än
kursen bestämts så bolaget vid konvertering kommer ha tillförtsatt att
vederlag till värde minst det sammanlagda nominellaett motsvararsom
beloppet de aktier lämnas i utbyte kap.8 §.2somav

förslag tilll beslut nyemission skall bl.a. det belopp ellerom anges
högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall ökas, eller det lägsta och
högsta beloppet för ökningen aktiernas nominella belopp 8 kap.samt
6 första stycket och§ l 2.

förslag till beslut emission konvertiblerl skall bl.a.om av anges
konvertiblernas nominella belopp det nominella beloppet depåsamt
aktier till vilka konvertering skall kunna ske 8 kap. första7 § stycket 2
och första8 § stycket 2.

förslag till beslutl emission teckningsoptioner skallom av anges
bl.a. det nominella beloppet aktierde skall kunna tecknas medsom
utnyttjande optionsrätten kap. första8 l0 § stycket 2.av

Beslut tillskottsemission får inte registreras detom om samman-
lagda nominella beloppet de aktierna eller konvertiblerna inteav nya
uppgår till det belopp eller lägsta belopp bestämts för emissionen,som
eller, vid emission teckningsoptioner, det sammanlagda antaletav
teckningsoptioner inte uppgår till det antal eller lägsta antal optioner

bestämts för emissionen kap. tredje8 26 § stycket l.som
Genom registrering nyemission fastställs ökningen aktie-av en av

kapitalet till det sammanlagda nominella beloppet tecknade ochav
tilldelade aktier efter avdrag för aktier förklarats förverkadenya som

inteoch övertagits någon 8 kap. 27 §.av annan
fårPRV inte registrera konvertering inte bolaget grund deom av

utbytta konvertiblerna tillförts vederlag till värdeett motsvararsom
minst det sammanlagda nominella beloppet de aktier lämnats iav som
utbyte 8 kap. 38 §.

registreringGenom enligt eller37 40 § konvertering respektiveav
aktieteckning med utnyttjande optionsrätt aktiekapitalet ökat medärav
det sammanlagda nominella beloppet de anmälda aktierna kap.8av
42 §.
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Avsättning till reservfond överkursfondoch9.2.2

Nuvarande ordning

Belopp bolaget grund aktieteckning fått betalningpå harsom av som
för tillaktierna det nominella beloppet skallutöver sättas över-av
kursfonden 2 kap. 12 § och 4 kap. 13 §.a a

bl.a.Fondemission kan ske överföring till aktiekapitalet avgenom
överkursfond kap.4 16 §.

fordranreservfond skall bl.a. belopp vid utbyteTill avsättas avsom
mellan fordrings-aktie, skillnadenenligt skuldebrev mot motsvarar

stycketnominella belopp kap. första 4.beloppet och aktiens 12 4 §

Aktiebolagskommitténs förslag

betalningaktieteckning fåttBelopp bolaget grund har somavsom
tillnominella beloppet skallför aktierna det över-sättasutöver av

kursfonden kap. 10 § och 8 kap. 22 §.2
bl.a.överföring till aktiekapitaletFondemission kan ske avgenom

första stycket d.överkursfond kap. 3 § 47
motsvarighet till 8Aktiebolagskommittén har inte upptagit någon

fall konvertering sker till överkurs.kap. for det22 §

påUppgift aktiebrev9.2.3

ordningNuvarande

bl.a. akties nominella belopp. skall försesAktiebrev skall Brevetange
kap.påskrift det kan ske nominella beloppet ändrats 3med så närsnart

4 §.

Aktiebolagskommitténs förslag

SOUAktiebolagskommitténs betänkande Aktiebolagets kapitalI
uppgiftföreslås aktiebrev inte längre skall innehålla1997:22 att om

underlättaFörslagetnominella beloppet kap. 3 §.se 5 är avsett att
nedsättning aktiekapitalet minskninggenomförandet avav en av genom
belopp eftersom aktiebreven då behöveraktiernas nominella inte

för påteckning det nominella beloppet betänkandetlämnas s.av nya
336.
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9.2.4 Fondemission ökning nominellagenom av

beloppet

Nuvarande ordning

Aktiekapitalet kan ökas aktier eller aktiernasatt utgenom ges
nominella höjsbelopp betalning fondemission; kap.4 §.lutan ny

fondemissionBeslut skall vilket och med vilketsättom ange
belopp aktiekapitalet ökas, de aktiernas aktieslag eller det beloppnya
vartill aktiernas nominella belopp höjes kap.4 16 §.

Aktiebolagskommitténs förslag

Vid fondemission ökas aktiekapitalet aktier elleratt utgenom nya ges
aktiernas nominella belopp höjs betalning 6 kap. andra1 §utan
stycket.

förslag till1 beslut fondemission skall emissionenom anges om
skall ske aktier eller aktiernas nominella beloppatt utgenom nya ges
höjs hur många aktier belöper på varje gammal aktie,samt nya som om

aktier skall eller det belopp till vilket aktiernas nominellaut,nya ges
belopp höjs kap. första7 3 § stycket och2 3.

Nedsättning9.2.5 aktiekapitaletav genom
minskning nominella beloppetav

Nuvarande ordning

Nedsättning aktiekapitalet kan genomföras minskningav genom av
aktiernas nominella belopp med eller återbetalning kap.6 l §utan
andra stycket 3.

När det enligt förbehåll i bolagsordningen har blivit bestämtett att
vissa aktier skall lösas och belopp motsvarande nedsätt-att ett
ningsbeloppet skall till reservfonden, skall bolagetavsättas genast
anmäla för registrering aktiekapitalet ned med dessa aktierssättsatt
sammanlagda nominella belopp. registreringNär har skett, aktie-är
kapitalet nedsatt kap.6 10 §.

Aktiebolagskommitténs förslag

Aktiekapitalet kan ned aktier dras in, aktier läggssättas attgenom
eller aktiernas nominella belopp minskas kap.10 2 §.samman,
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återbetalning till aktieägarna ske med belopp överstigerSkall som
överskjutandeaktiernas nominella värde får det beloppet inte såvara

återbetalningen med hänsyn till bolagets eller koncernensstort att
likviditet eller ställning i övrigt striderkonsolideringsbehov, godmot

affärssed kap.10 5 §.
nedsättning aktiekapitalet skallförslag till beslut bl.a.1 om av anges

kap. första stycketaktiernas nominella belopp 10 6 § 4.
beslut nedsättning behövs inte,Kungörelse och underrättelse om om

för förlusttäckningaktiernas nominella belopp ned 10 kap.sättsom
sista stycket13 § 2.

nedsättningsbeslut inte kräver ellerregistrering PRV:sNär av som
aktiekapitalet nedsatt med det sammanlagdatillstånd har sketträttens är

nominella beloppet de aktier enligt beslutet skall lösas 10somav
kap. 27 §.

Nedsättning aktiekapitalet9.2.6 av genom
indragning aktierav egna

ordningNuvarande

aktie.får inte förvärva eller såsomAktiebolag pant mottaga egen
förvärva aktie iDotterföretag får inte heller eller såsom pant mottaga

förbud hindrar inte aktiebolag eller dotterföretagmoderbolaget. Detta
affärsrörelse förvärva aktier ingår i rörelsen,vid Övertagandeatt av som

aktieägares makt-aktier enligt 13 kap. 3 § på grundlösaatt av
auktion aktier har förmissbruk eller utmättsatt ropa som

förvärvad aktie skall, den inte har dragitsföretagets fordran. En om
aktiekapitalet, så det kan skenedsättning avyttras utansnartavgenom

efter förvärvet. blivitår aktiebolag moder-förlust, dock Harsenast tre
dotterföretaget aktier i moderbolaget, skall dessabolag och innehar

inomenligt tid. aktie, inte haraktier En avyttratsavyttras samma som
aktiekapitaletogiltig. skall nedår från förvärvet, Bolagetär sättatre

nedsättningnominella belopp. förslag till beslutmed aktiens Ett om
ogiltig-hålls sedanskall läggas fram den första bolagsstämma som

till reservfondenNedsättningsbeloppet skall överföras 7het har inträtt.
kap. 2 §.

Aktiebolagskommitténs förslag

möjligheterAktiebolagskommittén föreslår väsentligt vidgade att
aktiekapitaletförvärva aktier skyldigheten nedsättaattegna men



Aktier nominellt värde132 SOU 1997: 81lutan

indragning aktier innehas i strid med lagen förslåsgenom av egna som
kvarstå kap. 12 §.se ll

Ändring9.2.7 bolagsordningenav

Nuvarande ordning

Registrering beslut ändring bolagsordningens bestämmelserav om av
aktiekapitalet, maximikapitalet eller minimikapitalet ellerom om

aktiernas nominella belopp och registrering beslut ökning ellerav om
nedsättning aktiekapitalet skall ske samtidigt, ändringenav om av
bolagsordningen eller ökningen eller nedsättningen aktiekapitalet ärav
nödvändig för aktiekapitalets storlek skall förenligbli med bolags-att
ordningen kap.18 6 §.

Aktiebolagskommitténs förslag

Aktiebolagskommittén har inte föreslagit några ändringar beträffande
18 kap. 6

Utredningens9.3 överväganden

från med nominellaEn övergång värden till kvotaktier börett system
komma till uttryck i aktiebolagslagen. Utredningen föreslår denatt

bestämmelsen kap.nuvarande 3 § alla aktier skall lyda1 på likaattom
belopp med föreskrift alla aktierersätts att representeraren om samma
andel i Därmed intebolaget. alla aktier vid likvidationär attsagt en
skall tillskiftas belopp. Preferensaktier kan exempelvis hasamma
anspråk ackumulerad utdelningpå sådana aktiergör ägarnaattsom av
tillskiftas högre belopp stamaktieägarna.än

Underkurs9.3. 1

framgått redogörelsen för gällandeSom utnyttjas nominellarättav
framför allt för förhindra bolagsbildningbeloppet i dag ochatt

emissioner till underkurs.
innebär emission aktieraktieägarna till underkurs inteFör en av
dem gäller de vid kontantemissionnågot problem. För har före-att

aktier enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.trädesrätt till nya
företrädesrätten kan beslutas ellerAvvikelse från styrelsenstämmanav
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apportemission gäller teckningskursen skall be-då liksom vidoch att
fallrättvist. Sätts i sistnämnda teck-sätt ärstämmas ett som

marknadsvärdet de aktierna, favoriseras deunderningskursen nya
de aktieägare inte får delta iteckningsberättigade bekostnad av som

medföra emissionsbeslutet efter klanderkanemissionen, något attsom
under aktiernasHuruvida teckningskursenförklaras ogiltigt. satts

detta sammanhang irrelevant.emellertid inominella belopp är
alltså hänsyn till bolagetsunderkurs gällerFörbudet mot av

från det registrerade aktiekapitaletskall kunna utgåborgenärer. De att
borgnärerna dettatill bolaget.faktiskt har betalats För att garantera

med nominella värdeninte nödvändigtviskrävs emellertid ett system
i nuvarande ordningen kan dettaMed små ändringar denvarje aktie.

ändamål uppnås enklare sätt.

bildandeAktiebolags

i kap.belopp måste vissa ändringar 2nominellal görasett utansystem
grundläggande lagändringen sker ibildande.aktiebolags DenABL om

Föreskriften nominella beloppet skallstycketkap. första2 4 § attom
med föreskrift bolagsord-bolagsordningeni ersätts attomenanges
antalet aktier. Antalet aktier fårinnehålla uppgiftningen skall angesom

aktiekapital i bolags-antal, bolagetsmed lägsta och högstaett ett om
maximibelopp. Aktiekapitaletminimi- ochordningen till ettanges

kvotvärdet.aktier det s.k.dividerat med antalet ger
hela den betalningvid bolagsbildningenUtgångspunkten är att som

aktiekapitalet. gällande skall skill-tillföraserläggs för aktier skall l rätt
tillförasoch nominella beloppetmellan teckningskursennaden

aktier vid bolags-förekommeröverkursfonden kap. 13 §. Det2 atta
för det möjligt20-procentig överkursbildning tecknas med göraatten

ordningenkap. i dendela vinst 12 4 § Omseatt utgenast nyaman
från början, iöverkursfonden fylld redan måstevill ha ellerreserv-

särskild föreskrift aktietecknarnastiftelseurkunden atttas en om
betalningen för aktierna till bolaget erläggaförbinder sig utöver ettatt

överkursfonden. överkurs-eller sådantsärskilt bidrag till Ettreserv-
aktieägartillskott.i registreringsärendet Detbidrag behandlas ettsom

i kap.skäl behålla bestämmelserna 2 13 §finns emellertid inte att a om
eftersomöverkursfond för dessa situationeravsättning till över-ett

effekt vinstutdelningsrätten.till reservfondenkursbidrag ger samma i
Aktiebolagskommittén i decembersammanhanget skall1 nämnas att

vinstutdelningsbestämmelser därfram förslag1997 lagt om nya
till reservfonden avskaffasmedel se SOUskyldigheten avsättaatt

1997:168.
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hela den betalning erläggs för aktier skall tillförasNär som
aktiekapitalet faller förbudet underkurs i kap. automatiskt2 2 § ochmot
något behov kunna ålägga aktietecknare skyldighet betalaatt attav

finns inte. Stiftelseurkundenhela det nominella beloppet skall innehålla
uppgift det belopp skall betalas för varje aktie kap.2 3 §somom
första stycket Beloppet måste bolagsordningens3. stämmas motav

aktier och aktiekapitaletsbestämmelser antalet storlek. förut-Enom
sättning för registrering bolaget nämligen bolaget tillförsär attav
belopp för tecknade och tilldelade aktier sammanlagt uppgår tillsom

aktiebolagslagendet lägsta aktiekapital och bolagsordningen före-som
föreskrivitsskriver. i bolagsordningen aktiekapitalet skallHar att vara

kr och antalet aktier lägstlägst 000 och högst 400 000 I00 och100
högst kan stiftarna bestämma teckningskursen till lägst400,

och högst 400 000:l00 000 kr beroende100 000:400 250 4
högsta eller lägsta tillåtna aktiekapital och högsta ellerde siktarom

grundläggande principlägsta antal aktier. betal-Det attanses vara en
densamma för samtliga aktier slag.ningskursen skall vara av samma

ändring i denna princip sker inte avskaffandetNågon genom av
nominella beloppet.

registreringsärendet kontrolleras det sammanlagda beloppetl att
tilldelade aktier efterhar betalats för tecknade och avdrag försom

aktier förklarats förverkade och inte övertagits bolagetssom av annan
det i bolagsordningen angivna aktiekapitaletaktiekapital motsvarar

till minimikapitalet kap.eller uppgår 2 9 §.

och fondemissionNyemission

nominella belopp behöver vidare ändringar il 4görasett system utan
kap. ökning aktiekapitalet nyemission och fond-ABL om av genom
emission.

i förstdet gäller bestämmelserna 4 kap. nyemission kanNär om
konstateras hänvisningen i tredje stycket till kap. 2 i denl § 2 §att nya

bestämmelsernaordningen bara apport.avser om
första stycket kap. § punkten 8 kravetl 4 5 utmönstrasav ur

uppgift i emissionsbeslutet aktiernas nominella belopp. räckerDetom
teckningskursen Betalningen för tecknade och tilldeladeatt anges.

aktier skall precis vid bolagsbildning i sin helhet tillföras aktie-som
Önskemålkapitalet. öka eller överkursfonden får till-attom reserv-

godoses särskilda föreskrifter i emissionsbeslutet skyldighetgenom om
för aktietecknare betala överkursbidrag eller liknande.att

särskild fråga teckningskursen får hurEn lågtär sättasom som
helst. borgenärssynpunkt nyemission välkommenFrån underär en
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förutsättning den tillskott till bolaget överstigerettatt somger
emissionskostnaderna. Varje ökning aktiekapitalet och därmedav av
det kapitalet definitionsmässigt bolagets borge-bundna egna gynnar

inteProblemet i sammanhanget bolagetnärer. är om genom ny-
registreradeemissionen tillförs värden motsvarande det öknings-

förebygga detta behålls de nuvarande kravenbeloppet. För att
tillskott och revisorsintyg vid tillskott iinbetalning i bank kontantaav

form apportegendom.av
bolagsborgenärerna, nämligen innehavarna kon-För vissa av av

teckningsoptioner bolaget har givit fårvertibler och utsom en ny-
betydelse. nyemission tillemission till låg kurs särskild En kursenen

sänker dettaunder de förut registrerade aktiernas kvotvärde värde. Det
teckningskursen för utestående konvertib-påverkar konverterings- eller

ler och teckningsoptioner, nedan.se
innebär emission till underkurs i dag inte någraanförtsSom ovan en

aktieägarna. dem gäller de vid kontantemission harproblem för För att
aktier enligt aktiebolagslagen eller bolags-företrädessrätt till nya

företrädesrätten kan beslutasordningen. Avvikelse från stämmanav
apportemissionliksom vid gällereller styrelsen och då att

rättvist. iskall bestämmas Sättsteckningskursen sätt ärett som
marknadsvärdet desistnämnda fall teckningskursen underavsevärt

teckningsberättigade bekostnad deaktierna, favoriseras de avnya
medförafår delta i emissionen, något kanaktieägare inte attsomsom

förklaras ogiltigt. Huruvida tecknings-efter klanderemissionsbeslutet
får iaktiernas nominella värde, detta sammanhangkursen undersatts

gäller aktiekursen i den ord-irrelevant. Detsamma om nyaanses vara
kvotvärde.ningen under aktiernassätts

sammanhang skäl återkomma tillfinns i detta EG:sDet att
intresseföreskrivs såvitt i artikelkapitaldirektiv. Som ärnämnts nu av

bolagsbildning aktierna inte får vederlagbeträffande8 att ut motges
parivärdet. Till denna bestämmelseunderstiger det bokfördasom

aktier vederlagregel i artikelanknyter 9 att ut motsom gesen om
tillstånd börja sin verksamhetbolaget bildas eller fårmåste då att vara
det bokförda parivärdet. Utredningenbetalda till minst 25 procent av

hela betalningen för aktierföreslår i vilket närsystem utett som ges
tillföras aktiekapitalet. Kvotvärdet/det bokfördabolaget bildas skall
till följd härav alltid medparivärdet kommer överensstämmaatt

betalningskursen.
finns i direktivet motsvarande regler i artikelnyemission 28.För

led i ökningenföreskrivs aktier vederlagDär ettatt ut mot somom ges
kapitalet aktiekapitalet, de skall betalas med minstdet tecknadeav

nominella värde eller, i avsaknad sådantaktiernas25 procent avav
bokförda parivärdet. Aktiebolagskommitténs betänkandevärde, det lav
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Aktiebolagslagen och EG 1992:83 denSOU s. 281 attanges
ordningen med nominella belopp uppfyller EG:snuvarande nu

Kommittén föreslår dessutom i betänkandetifrågavarande krav.
hela betalningen för tecknadeAktiebolagets kapital SOU 1997:22 att

aktier skall erlagts till bolaget innan nyemissionen fåroch tilldelade
denna ordning tillgodoses kraven i artikelregistreras. Med 26 även om

de nominella värdena avskaffas.
registreringsärendet skall i likhet med vad gäller i dagl som

kontrolleras det sammanlagda beloppet tecknade och tilldeladeatt av
efter avdrag för aktier förklarats förverkadeaktier och intenya som

övertagits ökningen aktiekapitalet tilluppgår det beloppav annan av
bestämts för emissionen.eller lägsta belopp kan ha 4 kap. 12 §som

första stycket bör utformas i enlighet härmed.2
första tredje styckena finns bestämmelser fond-kap. ochl 4 1 § om

emission sker utgivandeemission. sådan aktierEn genom av nya
fondaktier eller höjning det nominella värdet de gamlaavgenom
aktierna. betalning för aktierna erläggs inte. stället överförs tillNågon l

övrigaaktiekapitalet belopp från bolagets kapital. överfördaDetegna
överfördabeloppet eller de beloppen skall överensstämmasumman av

nominellamed de aktiernas belopp eller dennyasumman av samman-
lagda höjningen aktiernas nominella belopp.av

tydligt denna reglering framtvingad medDet är äratt systemetav
nominella värden. Aktiekapitalet skall fördelat aktier allavara som

nominella då valet mellanhar värde och står aktieratt utsamma ge nya
eller höja det nominella värdet de gamla för ekvationen skall igåatt

Avskaffas lagstiftarenhop. de nominella värdena har frihetstörre atten
utforma regleringen efter vad lämpligt.ärsom

den ordningen behövs i själva verket inte något förbudl motnya
underkurs vid fondemission. Från borgenärssynpunkt det viktigaär att
ökningen aktiekapitalet reell i den meningen ökningsbeloppetär attav
hämtas från fria eller bundna fonder och binds i bolaget aktie-som

frånkapital. deras synpunkt likgiltigt fondemissionenDet är om
genomförs utgivande fondaktier eller vissa bolags-Förgenom av av

nämligen innehavarnaborgenärerna, konvertibler och tecknings-av
fåroptioner bolaget har givit fondemissionen särskildutsom en

fondemission utgivandebetydelse. aktier får till effektEn utan av nya
aktiernas kvotvärde, dvs. kvoten mellan det registrerade aktie-att

kapitalet och antalet registrerade aktier, höjs. Det påverkar konverte-
rings- eller teckningskursen för utestående konvertibler och tecknings-
optioner, nedan. saken bör emellertid inte tillmätasDen någonse
betydelse för registreringen fondemissionen. Också från aktie-av

synpunkt det likgiltigt fondemissionen genomförsägarnas är om genom
utgivande fondaktier eller ej, deras andel aktiekapitalet förblirav av



SOU 1997:181 Aktier nominellt värde 137utan

förväntningar oförändrad utdelningdensamma. De aktieom per som
aktiemarknaden ofta knyter till emission fondaktier, kan inteav

betydelse i detta sammanhang.tilläggas någon
Bestämmelserna i kap. § första och tredje styckena4 l 16 §samt

anförda. anmärkasbör utformas i enlighet med det kan Aktie-Det att
föreslagit helt reglering emissionsinstitutet.bolagskommittén en ny av

förenade medskuldebrev och skuldebrevKonvertibla
nyteckningtilloptionsrätt

medför bestämmelser i kap.avskaffande nominella beloppet 5Ett attav
förenade med optionsrätt tillskuldebrev och skuldebrevkonvertiblaom

för närvarande.få utformningnyteckning måste änen annan
avskaffande det nuvarandeanförts förskälDe ett avovansom

det mednyemission till underkurs någotförbudet ersättautan attmot
understiger kvot-förbud nyemission till kursmotsvarande mot en som

teckningsoptioner.emission konvertibler ochgäller ocksåvärdet, av
varje ökning aktiekapitaletborgenärsynpunktFrån är motsvarassomav

välkommen och för aktieägarna detverkligt tillskott till bolaget ärettav
emissioner till kurs understiger mark-egentliga problemet somen

marknads-till kursemissionernadsvärdet, medan motsvararen som
intenominella värdet eller kvotvärdetunderstigervärdet men som

för dem.svårigheternågraskapar
inte underfår konverteringskursengällande sättasEnligt rätt

inte med detta. Konver-det räckernominella belopp. Menaktiernas
aktier, varvid skuldför-bytskonvertibelninnebärtering motatt

konvertibler-konverteringskursen. Omavräknasbeloppbindelsens mot
komplikationerleda tillkan detunderkurs närtillemitteratsna

konverteringskursen överensstämmerpåkallas. Antagkonvertering att
emitterats tillkonvertiblernaochnominella beloppaktiernasmed att

skulleutbyteeftersomkonverteringskallfall vägrasså ettunderkurs. I
tillförtsinteharBolagetunderkurs.tillemitterasaktierinnebära att

kon-emissionbelopp. Enskuldförbindelsensmotsvarandevederlag av
lämpligemellertid hjälpaskanunderkursvertibler till engenomupp

värdenominelltkonvertibler medkonverteringskurs. Antag ettatt av
nominellaAktiernaskr kontant.underkursen 50tillkr emitteras100

kon-dvs. tvåkr,200konverteringskursenkr. ärbelopp 100 Omär
konvertibel-bolagettillförsaktie,vertibler byts mot genomen

SOUgodtagbart seaktie, vilketemissionen kr kontant100 ärper
1997:22 350.s.

aktiernavärdennominellamedtydligtDet är att systemetom
Enkonvertering måsteförde nuvarande reglerna över.överges, ses
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till hands liggande lösning behållanära med nominellaär att systemet
belopp konvertiblema och låta dessa belopp liksom f.n. gå i
avräkning konverteringskurs, emellertid relateras inte tillmot en som
nominella värdet till aktiemas kvotvärde vid tiden för emissions-utan
beslutet.

de emissionsvillkor tillämpasI på den svenska kapital-som
marknaden i dag finns bestämmelser den skall tillkommarättom som
innehavare konvertibel för den händelse bolaget innan konverteringav
sker lägger eller delar aktier, genomför fondemission,samman upp en

nyemission eller emission konvertibler eller teckningsoptioner,en en av
ned aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna,sätter sättannat

fondemission eller nyemissionän eller emissiongenom en en en av
konvertibler teckningsoptionereller riktar erbjudande till aktie-ett

förhållandei till aktieinnehavet bolaget förvärvaägarna värde-att av
eller rättighet något slag eller beslutar på motsvarandeatt sättpapper av

till aktieägarna dela sådana värdepapper eller rättigheterut utan
vederlag, beslutar kontant utdelning till aktieägarna med beloppom

väsentligt överstiger den genomsnittliga utdelning bolagetsom som
lämnat för de räkenskapsåren, träder i likvidation, försätts itre senaste
konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, eller beslutar att
bolaget skall upplösas fusion, den skall tillkommarättsamtgenom som
innehavare konvertibel för den händelse bolagets aktier, innanav
konvertering sker, blir föremål för inlösen jfr Aktiebolagskommitténs
lagförslag i SOU 1997:22 beträffande7l kap.8 första10 § stycket 6s.
och faller7. utanför utredningsuppdragetDet i detaljatt mera

vilka ändringar måste företas i de villkoröverväga i dagsom som
förekommer kapitalmarknaden.på finnsDet emellertid inte någonting

talar för konverteringskurs relateras till det vid varjeattsom en som
konverteringsperiod gällande kvotvärdet skulle svårare attvara
administrera den konverteringskurs relaterad till nominella värdetän

används i dag.som
enlighet med detI anförda bör underkursförbudet i kap.5 § tredjel

stycket upphävas.
kap. föreskrivs f.n.I 5 14 § konvertering får registreras endastatt

bolaget förmår visa bolaget grund emissionenattom av av
konvertibler tillförts vederlag till värde motsvarande minstett samman-
lagda beloppet de aktier utgivits i utbyte. Aktiebolags-av som
kommittén föreslagithar bevisning härom skall företes redanatt när
emissionen konvertibler registreras och inte först konverteringnärav
skett se SOU 1997:22 beträffande77 kap.8 26 § tredje stycket 3. Is.
detta sammanhang föreslås därför endast den modifikationen av
gällande bestämmelser bolaget särskilt intyg skall visa detatt attgenom
tillförts vederlag för de utbytta konvertiblema till värde motsvarandeett
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minst sammanlagda beloppet dessa. Huruvida detta värde elleröver-av
kvotvärde vid tiden för emissionenunderstiger aktiernas eller utbytet är

anförts betydelse. registreringen aktiekapitaletGenom ärutansom ovan
nominella beloppetökat med sammanlagda de utbytta konvertib-av

Ierna.

reservfondAvsättning till och överkursfond9.3.2

finns det inte skäl behålla bestämmelsernaSom anförts attovan om
möjliggöraöverkursfond för omedelbar vinstutdelningavsättning till att
reservfondeneftersom överkursbidrag till effektett ger samma

vinstutdelningsrätten. sammanhanget skall Aktiebolags-I nämnas att
fram förslagkommittén i december 1997 lagt vinstutdel-har om nya

skyldigheten medel till reservfondenningsbestämmelser där avsättaatt
gäller ocksåavskaffas SOU 1997:168. Vad över-sagtssom nu

för nyemission.kursbidrag föreskrivs i villkorsom
anförda i föregående föreslagitsenlighet med det har det 2 kap.l att

har föreslagits i12 och kap. 13 upphävs. 4 kap.§ 4 § Dessutom atta a
16 första stycket ordet överkursfond bort. föreslås dessutom§ Nutas

ordet överkursfonden bort 12 kap. första stycket och4 § 1att tas attur
punkten i stycke, innebär överkurs vid konvertering4 attsamma som
skall läggas till reservfonden, bort.tas

Uppgift aktiebrev9.3.3

Vid anslutning Sverige till finnsEMU det all anledning atten av
genomföra Aktiebolagskommitténs förslag avskaffa uppgiftenattom

nominella beloppet aktiebreven och så befriasättom
kupongbolagen från skyldighet fordra samtliga aktiebrev föratt
påteckning det nominella beloppet i Fjärde stycket kap.3av euro. av

enlighet härmed ändras4§ bör i så vad nominellasägsatt som om
bort.beloppet tas

Fondemission aktier9.3.4 utan att utnya ges

föregående bör detframgått det i fortsättningenSom ävenav vara
aktiekapitalet fondemissionmöjligt öka samtidigtutanatt attgenom ge

det praktiska behovetaktier. exempel härav kanSom nämnasut nya
återköpbörsbolag, aktier intedet förekommer när ärattatt nu av egna

aktier. nedsättninginlösen Den aktiekapitalettillåtna, inbjuder till avav
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inte sällanföljden inlösningen kompenserasblir genom eiavsom
nominella belopp höjs medvarvid aktiernasfondemission, ett sammar-

med inlösenbeloppet. Härigenonlagt belopp överensstämmersom
dela vinst särskilt tillstånd,vid någotbevaras bolaget rätten utanatt ut

nedsättning aktiekapitalet för återbetalning tilvidkrävs avsom annars
Föreslagna ändringarna i kap.kap. §. 4aktieägarna 6 5 Dese ovan .

fondemission aktiertillmöjlighetoch 16 utan att ut.nya gesger

aktiekapitaletNedsättning antalet9.3.5 utan attav
aktier minskas

fondemissionanförts beträffande utgivandeskälAv utansomsamma
f.n.möjligt liksom genomföraaktier bör det attvara enav nya

aktiekapitalet behöva hantera tidigare utgivnanedsättning utan attav
härmed bör följande ändringar i kap. ochenlighet 6 l 10aktiebrev. I

företas.
ide nuvarande bestämmelserna 6 kap. § tredjetydligt lDet är att

nedsättningsändamålolyckligt blandar åter-stycket på sättett samman
med nedsättningsmetoder. Aktie-inte till aktieägarna lbetalning eller

tillbolagskommitténs förslag renodlas regleringen nedsättningsmeto-
kommitténs förslag bör ikap. enlighet med tredjedema 10 2 §. Ise

nedsättningsmetodema bör indragningstycket bara De tre:anges. vara
sammanläggning aktier nedsättning aktiekapitalet ioch samtav av

någon åtgärd beträffande utelöpande aktier.bolagsregistret Aitutan
föråtgärder för sig kan vidtas de i första stycket angivnadessa tre var

nedsättningsändamålen, återbetalning till aktieägarna, följert.ex. av
stycke.sistnämnda

kap. bör den förenklingen det registrerade6 10 §l göras att
ned med det belopp överförts till reservfonden.aktiekapitalet sätts som

byggerju det bundna kapitalet skall oförändratRegleringen att vara
efter nedsättningen och det blir det med denna lösning. skallDetstort

anmärkas nyordningen kommer kräva gamla inlösenförbehållatt attatt
aktierändras i den mån de bygger inlösta har nominellt värde.att ett

inlösenförbehålletden ordningen måste eller i föreningl ensamtavnya
framgåmed beslut eller styrelsen direkt vilket beloppstämmanett av

överföras från aktiekapitalet till reservfondenskall och anmälas isom
registreringsärendet.
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aktiekapitaletNedsättning9.3.6 genomav
aktierindragning egnaav

förvärvet, ogiltig.fråninom årinte haraktie, ärEn avyttrats tresom
nedsättningengällande skeraktiekapitalet.skall ned I rättBolaget sätta

ordningen bör nedsättningendennominella belopp. Iaktiensmed nya
det registreradeaktiens andelbelopp motsvararett avsomavse

för avyttring, dvs.angivna tidendenvid utgångenaktiekapitalet av
varvid det registreradeskall drasblivit ogiltigaharaktier somegna

kvotvärde.indragna aktiemas Bestäm-ned med deaktiekapitalet sätts
utformas i enlighet härmed.stycket börtredjekap. §melserna i 27

Ändring bolagsordningen9.3.7 av

ibör bestämmelserna 18nominella beloppetmedAvskaffas systemet
bolagsordningens bestämmelserändringregistreringkap. 6 § avavom

ändras.nominella beloppetom

utformningMinoritetsskyddets9.3.8

aktiebolagslagensintepåverkarnominella beloppetavskaffandeEtt av
aktieägarminoritetsåuppbyggtminoritetsskydd. Det är att somen

aktie-andel bolagetsvissmotsvarandeaktiertillsammans har aven
granskningsärskildräkning, påkallabolagetstalan förkapital förakan

kap. §§,§§, 10 14kap. 1596 kap. 2kap. lse 3etc. a
kap.§§, 15 5 17kap.11, 20, 31§§, 14kap.3, 15kap. §§, 1312 7

nominelltfinnsdetpåverkas intereglerkap. Dessa ett2 §. omav
föregåendetalats i detkvotvärdeinte. Detbelopp eller angervarom

lika effektiv0ch.äraktiekapitaletregistreradei detakties andelvarje en
i nuvarandevårtnominella beloppetdetkapitalandelenmätare somav

aktier iaktiebolag hartillåterlagstiftarenförstblirDet attsystem. om
olikaaktier medkursforändringarefteroch därmedvalutorolika

minoritetsskyddsreglerna måstenuvarandede över,kvotvärden sessom
kapitelse
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Aktiekapital och redovisning i utländsk Dir.

valuta 1997:76

Beslut vid regeringssammanträde den maj15 1997

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare skall undersöka vilket behov svenska aktiebolag,En
aktiekapitalbankaktiebolag och försäkringsaktiebolag har att angeav

Utredaren skalloch akties nominella belopp i svensk valuta.änannat
företag kunnavidare undersöka vilket behov svenska har att upp-av

detUtredningen skall bådesin finansiella redovisning irätta avseeuro.
kaneuropeiska valutaunionen,behov Sverige deltar i densom, om

denlöpa mellanfinnas under den övergångsfas kommer lattsom
finnasbehov kanjanuari och det1999 och utgången år 2001, somav

Sverige utanför valutaunionen.stannarom
redovisa deskall utredarenOm något behov kan konstateras,

nack-de för- ochprincipiella tillgodose dettalösningar kan samtsom
beakta dedärvid bl.a.delar förenade Utredaren skallmed dessa.ärsom

näringsrättsliga regle-konsekvenser olika lösningar kan ha för den
ringen finansiella företag.av

Bakgrund

förberedelsearbeteolika europeiska har påbörjatInom ettorgan man
till europeisk valuta,for övergång euro.en en gemensam

fastställdesi Madrid i december 1995Vid EU-toppmöte ettett
till den valutan. Enligt dettaför övergångenscenario gemensamma
ske i flera inleds den januariskall övergången En 1scenario steg. etapp

och de i valutaunionen deltagandeväxelkursen mellan1999, då euron
oåterkalleligen låses. nationella valutorna ochländernas Devalutor

uttryck för och valuta.blir därigenom olika Nästaeuron en samma
eurosedlarinleds januari i samband medden l 2002etapp attsenast

och nationellai omlopp. Efter högst månader skallsättseuromynt sex
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legala betalningsmedeldras och derassedlar och statusmynt som
upphöra.

Sverige skall delta i valutaunionen och,inte bestämtDet är ännu om
frågantidpunkt. Riksdagen förväntas ställning ifall, från vilkeni så ta

valmöjlighetSverige skall ha reell dethösten 1997. För äratt en
förberedelsernaredan dessförinnan påbörjaemellertid nödvändigt att

administrativa planet. probleminventering hardet praktiska, En
departementspromemorian Praktiska euroförberedelser iredovisats i

Sverige Ds 1997:9.
olikadeltagande i valutaunionen upphov tillsvensktEtt ger

vad skall gälla under övergångsfasenassociationsrättsliga frågor om som
fråga aktiebolagsefter den januari gäller i vilken valuta1999. En1

aktiekapital aktiers nominella belopp skall angivna.och En annanvara
fråga valuta redovisningen skall ske. valutaunionengäller i vilken Om
kommer deltagande, uppkommer liknande frågor,till stånd svensktutan

svenska företag likväl skall kunna emittera aktier och upprättat.ex. om
sina redovisningar i Ställningstaganden i dessa frågor kan inte väntaeuro.
till dess valutaunionen har kommit till stånd.att

Behovet utredningav

Aktiekapital

aktiekapitalSvenska aktiebolag skall ha minst 100 000 kronorett om
eller, publika aktiebolag, minst kronor. Alla aktier ii fråga 500 000om

lyda lika belopp, dvs. aktierna skall ha likaaktiebolag skall på storaett
dessa skall tillsammans aktiekapitalet.nominella belopp och motsvara

bestämmelser följa aktiekapitalet och aktiemasAv dessa attanses
nominella belopp skall angivna i svensk valuta. Motsvarandevara
gäller för bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag.

klart Sverige deltar i valutaunionen enligt detDet står att om
scenario beslutades vid Madrid-mötet, måste aktiekapital ochsom
akties nominella belopp fr.o.m. den januari angivna i1 2002 vara euro.

kan hävdas svenska aktiebolag redan under övergångstidenDet att
mellan ochden januari 1999 utgången år 2001 kan ha intressel av av

aktiekapital och aktier i Så kan det för bolagatt t.ex.ange euro. som
framståbildas under denna period lämpligt ha aktiekapitaletattsom

och aktiemas nominella belopp bestämda i redan från början.euro
Bolagen undgår då del praktiska problem kan uppkomma ien som

Ävensamband med övergången från kronor till för andra bolageuro.
kan det tänkas ha visst värde deras aktiekapital angivet iärett att euro,

därför det underlättar deras verksamhet på den europeiskat.ex. att
kapitalmarknaden.
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motsvarande intressekan haaktiebolagmöjligt svenskaDet ettär att
Sverige beslutarocksåaktiekapital iha sitt stannaattatt omeuroav

lndustriför-Bankföreningen, Sverigesvalutaunionen. Svenskautanför
i fram-hävdat dettaFondhandlareföreningen haroch Svenskabund en

särskilt fram-Organisationerna harJustitiedepartementet.tillställan
utanför valuta-Sverigemängd bolag,hållit även stannaratt omen

Europamarknadentransaktionersinahaunionen, kommer ut-motatt
tryckta i euro.

anledningbakgrundenangivnaden närmarefinnsDet attmot nu
bankaktiebolag ochaktiebolagbehov svenskautreda hur samtstort

till del-övergångsfasenunderförsäkringsaktiebolag har ettattav
sitt aktie-utanförskaprespektive vidvalutaunionenitagande ett ange

det därvid kon-belopp i Omnominellaaktiernaskapital och euro.
det anledningföreligger, finnsbehovsådant attatt ettstateras se

till-skulle kunnalagstiftningsmodellervilka olikapånärmare som
konkretaanledning utarbetadetSlutligen finnsbehovet.godose att

övervägandena visar sigunderlagändringarförslag till de varasom
behövliga.

förutsätt-i uppdraghar1990:08Aktiebolagskommittén Ju att
svenskainföras reglerdet börningslöst överväga som gerom
svenskavalutaaktier iemitteramöjlighet änaktiebolag att annan

någraintehar dockKommittén1991:89.dir. ännu presenteratkronor
medförenadefrågor kani denna fråga. Deöverväganden envarasom

i dollaremittera aktieraktiebolagsvenska ärför t.ex.atträtt av samma
emission aktieri frågaaktualiserasdeslagprincipiella avomsomsom

fråganskallutredarenaturligt dendärför överi Det är att som seeuro.
utredauppdragetocksåaktier iaktiekapital och övertar atteuroom

emitteragenerellaktiebolag börsvenska rättfrågan attges en meraom
utländsk valuta.aktier i

Redovisning

svenskaskall1995:1554årsredovisningslagen§Enligt kap. 62
i svenskakoncernredovisningarochsina års-aktiebolag upprätta

valuta ellerskett itransaktioner harmån bolagetsdenkronor. I annan
valuta, måsteihar bestämtsursprungligenvärdetillgångarnas annan

det,tillåterkronor.till svenska Lagenräknassåledes attbeloppen om
redovisningen,upprättadei kronor upprättassidan denvid enav

vilken valutalagbestämmelsersaknasiredovisning Det somomecu.
affirshändelser ibokförabokföringen;den löpandeanvändas iskall att

redovisningssed.inte godemellertidtordesvensk valutaänannat vara
försäkringsföretag.ochbankaktiebolagför bl.a.gällerMotsvarande
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Om Sverige går med i valutaunionen, måste svenska företags
redovisning för tiden fr.o.m. den januaril 2002 ske i Det kaneuro.
hävdas i fall del svenska företag har intresseatt redovisavart iatten av

redan under övergångsfasen efter den januaril 1999. denleuro ovan
nämnda framställningen har organisationerna framhållit att ett stort
antal företag kommer tillövergå redovisa och fakturera iatt att euro
redan under övergångsfasen.

Även Sverige utanför valutaunionen det tänkbartstannar ärom att
svenska företag kan ha behov möjlighet sin redovis-upprättaattav en
ning i bl.a. därför svenska företag med inriktning Europa-atteuro,
marknaden också i denna situation ofta torde komma använda iatt euro
sin fakturering och interna redovisning.

finnsDet denna bakgrund anledning analyseramot närmareatt
vilket behov svenska företag har under övergångsfasen efter denattav

januaril 1999 respektive vid utanförskap sin redovisning iett upprätta
enbart Om det därvid konstateras det finns behov ochatt etteuro. att
detta inte kan tillgodoses enbart företagen i parallellattgenom en
redovisning omräknar beloppen från kronor till bör utredareneuro,
studera olika modeller kan tillgodose behovet. Slutligen börsom
konkreta förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen utarbetas.

Utredningens uppläggning

Utredningen de nämnda frågorna bör i tvågöras letapper.av nu en
första bör behovet aktiekapital i valutaetapp svenskaänav annan
kronor respektive behovet redovisning i analyseras. Om ettav euro
verkligt behov därvid konstateras, bör olika principiella till-sätt att
godose behovet diskuteras. Utredaren bör därefter redovisa sina över-
väganden.

Om det sedan resultatet den första har utvärderats finnsetappenav
skäl gå vidare, bör utredaren i andra få i uppdrag läggaatt etapp atten
fram förslag till behövliga lagändringar.

dessal direktiv behandlas endast arbetet under den första etappen.

Närmare utredningsuppdragetom

Aktiekapital och akties nominella belopp

Utredaren skall analysera svenska aktiebolags, bankaktiebolags och
försäkringsaktiebolags behov ha sitt aktiekapital och aktiernasattav
nominalla belopp bestämda i eller utländsk valuta.euro annan

Övervägandena skall behovet såväl vid svenskt deltagande iettavse
valutaunionen varvid frågan framför allt får sin betydelse för perioden-
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vidoch utgången år 2001den januari 1999mellan 1 ettav som-
svenskt utanförskap.

behov i den eller andraverkligtutredaren konstaterarOm ett ena
olika principiella modeller kandesituationen, skall han somsyna

i första hand börbehov. lösningtillgodose detta Den prövas är ensom
aktiekapitalet antingen i svenskaaktiebolag kan haordning där ett

fram till sådan modellutredaren kommereller i Omkronor att eneuro.
kan uppkommade problembör han analyseralämplig, närävenär som

tillfrån kronorbesluta gåvillbolag över t.ex.attett euro,om
enskilda aktieägaresomräkningsdifferenser rubbarförekomsten somav
fattas med särskildmedför besluten måstedärigenomochrätt att

majoritet.
modeller kananalysera andraskallUtredaren även som vara

främst modell tillåterhör först ochändamålsenliga. Till dessa en som
Utredaren skallaktier nominellt belopp.emitteraaktiebolag utanatt

förutsätt-behovet ochoförhindradvidare närmareatt avsevara
aktiekapitalet bestämt imodell där olika delarförningarna äraven

olika valutor.
och beaktamodeller skall utredaren studeraolikaVid prövningen av

videkonomisk kan uppkommarättslig ellerde problem art somav
skall utredaren förvissa sigVidaretillövergången ett nytt system. om

principer den svenskastrid med vedertagnainte står imodellernaatt
särskilt uppmärksamma deområde. Utredaren skallassociationsrättens

kapital-avseende de bestämmelseruppstå med påföljder kan omsom
för kreditinstitut och värde-exponeringar gällerochtäckning stora som

beträffande solvensreglernaMotsvarande skall iakttaspappersbolag.
försäkringsföretag.för

frågorarbetet reda hurutredaren undernaturligtDet tarär att av
behandlas i andra EU-länder.kommaslag kandetta attantas

Redovisning

harbehov svenska företagvilketskall undersökaUtredaren attavsom
och sina års- ochbokföringeni den löpandeanvända upprättaatteuro

Utredningen skall belysa såväl det behovikoncernredovisningar euro.
gällerdeltagande i valutaunionen,vid svensktkan finnas närettsom

det behov kan finnasjanuari 1999,övergångsfasen efter den l som som
finns anledningvalutaunionen. Därvid detutanförSverige stannarom

svenskautsträckning de möjligheteri vilkensärskilt studeraatt som
redovisning upprättad i svenskaräknaföretag redan i dag har att enom

eventuella behovettillgodoser dettill utländsk valutakronor attaven
sammanhangeti utländsk valuta. detårsredovisningarna loffentliggöra



Bilaga148 SOU 1997:181

måste EG-rättens bestämmelser offentliggörande årsredovis-om av
ningar beaktas.

Om utredaren kommer fram till det finns behov tillåtaatt ett attav
redovisning i skall han studera de olika modeller kaneuro, som
tillgodose sådant behov. måste därvidHänsyn till sambandetett tas
mellan redovisningen och associationsrättens vinstutdelningsregler. 1
den delen skall utredaren samråda med Aktiebolagskommittén. Vidare
måste hänsyn förekommandetill samband mellan redovisning ochtas
beskattning; utgångspunkten bör deklaration och taxering skallattvara
ske i svenska kronor. Utredaren skall också välja lösning såen som
långt möjligt bevarar möjligheterna till jämförelser mellan olika före-

redovisningar. Uppenbarligen frågan huruvida det skalltags ger om
tillåtet redovisa i också Sverige utanför valuta-att stannarvara euro om

unionen anledning till särskilda redovisningstekniska överväganden,
eftersom det i den situationen inte finns fastnågon omräkningskurs
mellan och svenska kronor. Utredaren skall i samband medeuron
sådana överväganden samråda med de normgivande redo-organen
visningsområdet inhämta synpunkter från skatteforvaltningen.samt

Övrigt

För utredarens arbete gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiskaatt
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,
redovisa jämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994:124 redovisasamt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Utredaren skall redovisa den angivna första arbetetetappennu av
den oktober15 1997.senast

Justitiedepartementet
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och redovisning i utländskaktiekapitalEnkät om

valuta

utredare för undersöka vilkettillkallat särskildRegeringen har atten
försäkringsaktiebolagaktiebolag, bankaktiebolag ochbehov svenska

nominella belopp i elleraktiekapital och aktieshar att euroangeav
undersöka vilket behovUtredaren skall vidareutländsk valuta.annan

finansiella redovisning ikunna sinsvenska företag har upprättaattav
denföretagens behov skall redovisasUndersökningen senastaveuro.

utredaren återfinns i dir. 1997:76Direktiven föroktober 1997.15
justitierådethar regeringen BoTill utredningsmanBilaga. utsett

Svensson.
skall bedrivas iutredningsarbetetförtjänar påpekasDet att att

ändrad lagstiftningskall ellerförsta behovetl etappetapper. av nyen
kartläggning inte framkommer någravid dennakartläggas. detOm

utredningenlagstiftningsâtgärder kommerverkliga behov attav
innehållerpå denna enkätdärför angelägetavslutas. Det är att svaren

kan uppståkonkreta problembeskrivningar omsomnoggranna
deltar ioförändrad, dels Sverigebehållslagstiftningnuvarande om

vidövergångsfasen dels1999-2001,valutaunionen, under ett perma-
företagenförutser de svenskaexempelvisutanförskap. Om attnent man

utomlands,för dehögre pris lånfå betalakommer tarettatt uppsom
för såsvenska kronor i ställetårsredovisning ide ha sinmåste euro,om

praxis denmed hänvisningar tillunderuppgift härom byggasbör en
detomständigheteroch andrakapitalmarknadeninternationella görsom

problem detta kanhurmöjligt bedöma stortatt vara.
den augusti 1997hemställs 29härmedenlighetl senastsvarom

frågor:följande
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Aktiekapital och akties nominella belopp i1
valutautländsk

mening svenska aktiebolag, bankaktiebolagVilka har enligtbehov Er
ha sitt aktiekapital och aktiernasoch försäkringsaktiebolag attav

inominella belopp bestämda euro

januari den december Sverigeunder tiden den 1999 31 2001,1 om-
för med i samtidigt med andra medlemsstaterbeslutar sig EMUatt

utanför eller beslutar sig försig för stå EMUSverige beslutar attom
vid tidpunktmedatt en senare

finns behov aktiekapital och aktiesNi detOm attatt ett av angeanser
eller utländsk valuta vid något denominella belopp i euro annan av

alternativen skall Ni hur Nioch angivna påunder 21 ange serovan
följande möjliga lösningar:

mellan ha aktiekapitalet i antingen svenskAktiebolag kan välja3.1 att
valuta eller euro.

avskaffas och med s.k.nominella beloppAktiernas3.2 ett system no-
införs.value sharespar

i olika valutor, dvs. aktier iaktiekapitalet bestämsOlika delar3.3. av
värdet angivet i olika valutor.det nominellaolika serier har

vilka för-bör Ni särskilt kommentera ochVid utformningen Ertav svar
alternativ.med olika tänkbaranackdelar Ni ser

Redovisning i2 euro

vilkataxering skall ske i svenska kronor,Givet deklaration ochatt
isvenska företag använda denenligt meningbehov har Er attav euro

och koncernredovis-och sina års-löpande bokföringen upprättaatt
ningar i euro,

december Sverigeden januari 1999 den 31 2001,under tiden 1 om-
beslutar sig för med i EMUatt

utanförbeslutar sig för stå EMUSverige attom
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Vid utformningen under och bör Nil 2 hänsyn till ochtaav svaren om
möjligt kommentera nuvarande möjligheter räkna redovisningenatt om
till utländsk valuta.

Om Ni det finns behov den finansiella redo-att ett attanser av
visningen sker i vid något de under och angivnal 2euro av ovan
alternativen bör Ni hur Ni behovet bör tillgodoses.attange anser
Därvid bör Ni hänsyn till och möjligt kommentera vilka för- ochta om
nackdelar Ni med olika tänkbara alternativ. Särskilt bör Ni belysaser
vilka konsekvenser det får företagen tvingas hantera svenska kronorom
och parallellt i bokföringenden respektive i den externaeuro egna
rapporteringen.

Förfrågningar med anledning denna enkät besvaras hovrätts-av av
Staffan Lind, telefon 08 405 och fax47 33 08 405 46 75assessorn

semester den juli den5 4 augusti 1997.-
Enkätsvaren ställs till Justitiedepartementet, Enheten för fastighets- och
associationsrätt 1, 103 33L STOCKHOLM.
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Bilaga 3

Yissa förslag till forfattningsändringar.
Andringarna denomineringavser av

aktiekapital i och redovisning ieuro euro

Förslag till
ändring i aktiebolagslagenLag 1975:1385om

Härmed föreskrivs kap.1 3 § och kap. aktiebolagslagen2 4§att
skall ha1975: 1385 följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §

Aktiebolag skall ha aktiekapital till minstuppgår 100 000 krett som
i privata aktiebolag och till minst i publika aktiebolag.500 000 kr

Om aktiekapitalet fördelat flera aktier, skall dessa lyda likaär
belopp.

Aktiekapitalet skall ianges
svenska kronor eller euro.

2 kap.
§4

Bolagsordningen skall ange
bolagets firma,
den i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,ort
föremålet för bolagets sinverksamhet, angivet till art,
aktiekapitalet eller, detta ändring bolags-skall kunna utan avom

minimikapitaletordningen bestämmas till lägre eller högre belopp, och
mindrevarvid minimikapitalet fårmaximikapitalet, änvara en

maximikapitalet,fjärdedel av
nominella belopp,aktiernas

lydelseSenaste 1994:1395.
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antalet styrelseledamöter ochoch högstalägstaellerantalet
sådana skall finnas, tidenstyrelsesuppleanter,revisorer samtsamt om

uppdrag,revisorsochstyrelseledamotsför
bolagsstämma,sammankallandeförsättet av

ordinarieskall förekommaärendenvilka stämma,som
skall omfatta.räkenskapsårbolagetsvilken tid

skallbolaget haOm sin
aktiekapitalbokföring och sitt i

skall detta bolags-iangeseuro,
ordningen.

inte innehåller ordetfirmapublika aktiebolag,frågaI varsom
publ efter firman.beteckningenbolagsordningenpublikt, skall i anges

gäller inte arbetstagarrepresen-stycketi första 6Bestämmelserna
styrelserepresenta-1245enligt lagen 1987:har utsettstanter omsom

privatanställda.tion för de

9 kap.
§14

bolagsstämmabolagsordningen fattasändringBeslut utomavavom
Beslutet giltigt detandra stycket.i kap. 13 §i fall 4 är omsom avses
såväl de avgivnatredjedelarmed tvåbiträtts aktieägare rösternaavav

följer 15företrädda aktierna,de vid annatstämman avomsom
ellerförfattninggrund lag ellerbolagsordningeniHar annanav

vilken vissintagits föreskrift, enligtmedgivandeefter regeringens
tillstånd därtill,regeringen lämnatfår ändrasickebestämmelse utan att

tillstånd.regeringensföreskrift ändrassådanfår heller utan
anmälas förbolagsordningen skalländringBeslut genastavom

verkställasi kap.i fall 18 6 §fårregistrering och utom avsessom
firma eller den iändringen bolagetsregistrering skett. Avserförrän ort

iskall Skattemyndighetenskall ha sittstyrelsedär bolagetsSverige säte,
sitt underrättasändringen harföredär styrelsendet län säte genast om

ändringen.
bolags-ändringAvser aven

aktiekapitalet skallordningen att
skall registre-ianges euro,

räkna detringsmyndigheten om
aktiekapitalet tillregistrerade

växelkursenligt den someuro
dag ändringengäller den regist-

reras.

lydelse 1990:1295.Senaste



Bilaga3 155SOU 1997:181

tillFörslag
1976:125bokföringslagenändring iLag om

införasskall1976:125bokföringslagenföreskrivs iHärmed att en
följande lydelse.paragraf, 3 a avny

§3 a
bok-den löpandeBeloppen i

årsbokslutet skallochföringen i
ellersvenska kronorianges

redovisningsvalutaByte aveuro.
skefårtill kronorfrån inteeuro

därtilltillståndmed mindre ges
skattemyndigheten.av

Förslag till
141jordbruksbokföringslagen 1979:ändring iLag om

skalljordbruksbokföringslagen 1979:141iföreskrivsHärmed att
lydelse.följandeparagraf, 2införas avaen ny

§2 a
bok-den löpandeBeloppen i

årsbokslutet skallochföringen i
ellersvenska kronorianges

redovisningsvalutaByte aveuro.
skefårtill kronorfrån inteeuro

därtilltillståndmindremed ges
skattemyndigheten.av
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tillFörslag
årsredovisningslagen 1995:1554iändringLag om

årsredovisningslagen 1995: 1554föreskrivs kap. 6 §Härmed 2att
lydelse.följandeskall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2 kap.
6 §

Beloppen i årsredovisningenårsredovisningeniBeloppen
svenska kronor ellerskall isvenska kronor.skall i angesanges

redovisningsvalutaByteeuro. av
kronor får skefrån till inteeuro

tillstånd därtillmed mindre ges
skattemyndigheten.av

enligt omräk-i valutafår dessutomBeloppen anges annan
balansdagen. såräkenskapsårets utgång Iförningskursen dagen

lämnas iomräkningskursenfall skall upplysning not.enom

tillFörslag
årsredovisning i1995:1559ändring i lagenLag omom

värdepappersbolagochkreditinstitut

lagen årsredovisningi fråga 1995:1559föreskrivsHärmed om om
värdepappersbolag,ochi kreditinstitut

följande lydelse,skall hadels kap. 4 §7att
följandeparagraf, kap.skall införas 2 3dels detatt aven ny

lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2 kap.
§3

§ bestämmel-2De i angivna
årsredovis-kap.2iserna

skallningslagen 1995:1554
avvikelsentillämpas med den att

§ förstavad 6isägssom
års-meningen upprättaattom

endast gällerredovisning i euro
kreditmarknads-bankaktiebolag,
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bolag och värdepappersbolag
har aktiekapitalet registre-som

irat euro.

kap.7
4 §

koncernredovisningenFör gäller i tillämpliga delar
de allmänna bestämmel- de allmänna bestäm-

årsredovisningen i 2 melserna årsredovisningen iserna om om
kap. 2 med undantag för hän- kap.2 2 och §§,3 med undantag
visningarna till kap.2 För1-3 års- hänvisningarna till 2 kap.
redovisningslagen 1995:1554, 3 årsredovisningslagen 1995:

1554,
bestämmelserna balansräkning och resultaträkning i kap.,3om

med det tillägget vad till kapitalandelsfonden skallatt avsatts tassom
bundet kapital under fonderAndra ipost 12 koncernbalans-upp som

räkningen,
bestämmelserna värderingsregler i kap.,4om
bestämmelserna tilläggsupplysningar i kap.,5 med undantagom

för 2 § och hänvisningarna1 till kap.5 och9 24 årsredo-
visningslagen, samt

bestämmelserna förvaltningsberättelse och finansierings-om
analys i 6 kap. l med undantag för hänvisningen till kap.6 2 §
årsredovisningslagen.
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Förslag till
i lagen årsredovisningändring 1995:1560Lag iom om

försäkringsföretag

föreskrivs i fråga lagenHärmed 1995:1560 årsredovisningom om
i försäkringsföretag,

dels skall ha följande lydelse,kap. 4 §7att
införas paragraf,dels det skall 2 kap. följande3att en ny av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
§3

§ bestämmel-De 2i angivna
kap. årsredovisnings-2iserna

lagen 1995:1554 skall tilläm-
med den avvikelsen vadattpas

§ första6i meningensägssom
årsredovisning iupprättaattom

endast gäller försäkrings-euro
aktiebolag har aktiekapitaletsom
registrerat i euro.

7 kap.
4 §

koncernredovisning gäller i tillämpligaFör delar
de allmänna bestämmel- de allmänna bestämmel-

årsredovisningen i 2 årsredovisningen i 2serna om serna om
kap. för2 med undantag kap. 2 och 3 §§, med undantag
hänvisningarna till kap. för hänvisningarna2 l-3 till kap.2
årsredovisningslagen årsredovisningslagen1995: 3 1995:
1554, 1554,

bestämmelserna balansräkning och resultaträkning i kap.,3om
med det tillägget vad till kapitalandelsfonden skallatt avsatts tassom

i koncernbalansräkningen bundet kapital under Andraegetupp som
Återbäringsmedelfonder i skadeförsäkringsföretagAA.lV och under

i livförsäkringsföretag,DD
bestämmelserna värderingsregler i kap.,4om
bestämmelserna tilläggsupplysningar i kap.5 med undantagom ,

för 2 och hänvisningarna till kap.§ l 5 9 och 24 årsredo-
visningslagen, samt



SOU Bilaga31997:181 159

bestämmelserna upplysningama i förvaltningsberättelsen i 6om
med undantag för hänvisningen till kap.kap. och 2 §§, 6 2 § årsredo-1

visningslagen.
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Bilaga 4

Förslag till författningsändringar.
Andringarna avskaffande aktiernasavser av

nominella värde

Förslag till
ändring i aktiebolagslagenLag 1975:1385om

Härmed föreskrivs i fråga aktiebolagslagen 1975: 1385,om
dels kap.2 kap. 12 § och 4 13 § skall upphöra gälla,att atta a
dels kap. 3 2 kap. och 9 §§, kap.1 4 3 4 4 kap. 12att

och kap. och kap.16 §§, 5 1 14 §§, 6 och kap.1 10 §§, 7 2 kap.12
4 § kap. skall ha följande lydelse.18 6 §samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
3 §

Aktiebolag skall aktiekapitalha tilluppgår minst 100 kr000ett som
i privata aktiebolag minstoch till kr i publika500 000 aktiebolag.

Om aktiekapitalet fördelat Om aktiekapitalet fördelatär är
aktier,flera aktier, skall dessa lyda flera skall dessa

på lika belopp. andel irepresentera samma
bolaget.

2 kap.
§2

Stiftarna villkoren för Stiftarna villkoren föranger anger
bolagsbildningen. Därvid skall bolagsbildningen. Om aktieen
iakttas betalningen för skall kunna tecknas med ellerrättatt en
aktie får understiga det plikt aktien tillskjutainte att mot

Senaste lydelse 1994:802.
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aktien skall lyda egendombelopp på vilket elleränannan pengar
med eller plikt för bolagetnominella beloppet. Om rätt atten

med egendomaktie skall kunna tecknas överta mot annat
vederlag aktiereller plikt aktien fårapport,änrätt motatt

tillskjuta egendom värdet på apportegendomen inteänannan
eller plikt högre det verkligaeller med sättasrätt änpengar

värdet för bolaget. Endast sådanför bolaget egendomövertaatt
egendom eller kanvederlag aktierän är antasmot annat som
bli till för bolagets verk-får värdetapport, apport- nytta
samhet kanegendomen inte högre utgörasättas än apportegen-

för dom. Med apportegendom fårverkliga värdet bolaget.det
inte jämställas åtagande utföraegendomEndast sådan är attsom

för arbete eller tillhandahållabli tilleller kan nytta attantas
kan tjänst.bolagets verksamhet utgöra

Medapportegendom. apport-
får inte jämställasegendom

åtagande utföra arbete eller attatt
tillhandahålla tjänst.

ecknas aktie med villkorT som
stycket, skallstrider förstamot

beloppet ändådet nominella
betalas.

.

4§
skallBolagsordningen ange

bolagets firma,
styrelse skall ha sitti Sverige där bolagetsden säte,ort

sinbolagets verksamhet, angivet tillföremålet för art,
ändringeller, detta skall kunnaaktiekapitalet utan avom

minimi-till lägre eller högre belopp,bolagsordningen bestämmas
varvid minimikapitalet fårmaximikapitalet,kapitalet och vara

maximikapitalet,fjärdedelmindre än en av
nominella antalet eller lägsta ochaktiernas

aktier,högsta antaletbelopp,
och högsta antalet styrelseledamöter ochantalet eller lägsta

styrelsesuppleanter, sådana skall finnas, tidenrevisorer samtsamt om
och revisors uppdrag,för styrelseledamots

sammankallande bolagsstämma,försättet av
förekomma ordinarievilka ärenden skall stämma,som

skall omfatta.vilken tid bolagets räkenskapsår

lydelse 1994:1395.Senaste
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fråga publika aktiebolag,l firma inte innehåller ordetom vars
publikt, skall i bolagsordningen beteckningen publ efter firman.anges

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresen-
har enligt lagen 1987: 1245 styrelserepresenta-tanter utsettssom om

tion för de privatanställda.

§9
Bolaget skall anmälas för registrering månader eftersenast sex

stiftelseurkundens undertecknande.
Hinder registrering föreligger,mot om

det sammanlagda det sammanlagda beloppetnomi-
nella beloppet tecknade och betalas för tecknade ochav som
tilldelade aktier efter avdrag för tilldelade aktier efter avdrag för
aktier enligt förklarats§ aktier11 enligt förklaratsll §som som
förverkade och övertagits förverkade och övertagitsav av

bolagets aktiekapital bolagets aktiekapitalannan annan
det i bolagsordningen det i bolagsordningenmotsvarar motsvarar

angivna aktiekapitalet eller angivna aktiekapitalet eller
uppgår till minimikapitalet, till minimikapitalet,uppgår

det belopp skall betalas i för de aktier ingår isom pengar som
bolagets aktiekapital inbetalat räkning hos svenskt bankinstitut,är

all apportegendom tillförd bolaget,är
företes frånyttranden bankinstitut 2 har följts frånochattom

auktoriserad eller godkänd revisor iakttagits.3 har revisornsAvattom
yttrande skall framgå apportegendomen i stiftelseurkunden inte haratt
åsatts högre värde det verkliga värdet för bolaget och egendomenän att

eller kan bli till för bolagets verksamhet. yttrandet skallär Iantas nytta
revisorn beskriva apportegendomen och vilken metod harange som

vid värderingen den. Särskilda svårigheteranvänts uppskattaattav
värdet egendomen skall anmärkas.av

registreringenGenom fastställes bolagets aktiekapital till belopp
i andra stycket Aktier enligt förklarats förverka-11 §som anges som

de och övertagits blir därvid ogiltiga.annanav
Om anmälan för bolagets registrering sker inom den i första

stycket angivna tiden eller registreringsmyndighetenom genom
lagakraftägande beslut avskrivit sådan elleranmälan registreringvägrat

bolaget, frågan bolagets bildande förfallen.är Styrelseleda-av om
solidariskt för återbetalningen de beloppmöterna ansvarar av som

inbetalats tecknade aktier jämte uppkommen avkastning med avdrag
för kostnader på grund åtgärd enligt första13 § stycket tredjeav
meningen. Detsamma gäller i fråga apportegendom.om

lydelseSenaste 1994:802.
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3 kap.
4 §

ställas till viss fårAktiebrev skall Det utlämnas endast tillman.
införd i aktieboken och först fullaktieägare betalning erlagtsär närsom

Vidareför den eller de aktier brevet lyder på. fordras
registrerats, aktien tecknats vid bolagets bildande,bolagetatt om

fondemissionnyemission eller registrerats, aktienatt om
tillkommit grund emissionen, ellerpå av

kap.registrering skett enligt 14 aktien tillkommit5att om
grund eller nyteckning enligt kap.utbyte 5av

Aktiebrev skall undertecknas Aktiebrev skall undertecknas
styrelsen eller enligt styrel- styrelsen eller enligt styrel-avav

fullmaktfullmakt bank. bank.Namn- Namn-sens avsens av
teckning fårteckning får återges återgesgenom genom

tryckning liknande tryckning eller liknandeeller på påannat annat
skall bolagets skall bolagetsBrevet Brevetsätt.sätt. ange ange

firma, på den firma, ordningsnummerordningsnummer på den
lyder, eller de aktiereller de aktier varå brevet varå brevet lyder,

belopp och dagen för utfärdandet.akties nominella och Kan
dagen för utfärdandet. aktiebrev aktierKan när när utges av
aktiebrev aktier olika olika slag finnas enligt bolags-utges av
slag finnas enligt bolagsord- ordningen, skall aktieslaget an-
ningen, skall aktieslaget i i brevet. Om bolagsord-anges ges

ningenbrevet. bolagsordningen innehåller förbehåll enligtOm
enligt fjärdeinnehåller förbehåll l § 1 § stycket, 3 8 eller§ 6

fjärde stycket, eller kap. skall tydlig uppgift3 8 § 6 8 där-
skall tydlig uppgift där- intagas i brevkap. 8 aktieom som

aktie med förbehållet.intagas i brev Uppgiftenom som avses
förbehållet. Uppgiften kan i förkortad form.med För-avses ges

form. kortningsformerkan i förkortad fastställesFör-ges av
fastställes regeringenkortningsformer eller myndighetav som

eller myndighet regeringen bestämmer.regeringen som i
regeringen bestämmer. utbetalning vid in-När göres

vid in- lösningutbetalning aktie eller vid skifteNär göres av
lösning aktie eller minskning bolagets tillgångar, skallav av

dess nominella belopp eller aktiebrevet förses med påskriftav
vid skifte bolagets tillgångar, utbetalningen. Påskrift skallav om
skall aktiebrevet förses med så det kan skeäven göras snart
påskrift utbetalningen. På- återbetalning aktienär utanom
skrift skall så dragits in.även göras snart
det kan ske åter-när utan
betalning aktie indragits eller
nominella beloppet ändrats.
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ivid utbytedödning ellermedi sambandAktiebrev, utgessom
aktiebrevUtbytesuppgift därom.innehållaskallför motstället annat,

därtillaktiebrevet jämtedet äldreskallandra aktiebreveller fleraett
betryggandemakuleras påkupongarkhörande sätt.

ioptionsbevis, 5ochskuldebrevEmissionsbevis samt avsessom
stycket.i andraundertecknasskallkap., sätt som anges

4 kap.
§1

ökasAktiekapitalet kanökaskanAktiekapitalet
tecknasaktieraktier tecknas motattmotatt genomgenom

ellernyemissionbetalningellernyemissionbetalning
höjesaktiekapitaletelleraktier attatt ut genomgesgenom

fonde-betalninghöjesnominella beloppaktiernas utan ny
kanaktiervarvidmission,fonde-betalningutan nyany

mission. ut.ges
följerbolagsstämman,fattasemission annatBeslut avomavom

blivit registrerat.förrän bolagetfår fattasbeslutSådanteller14 15
först fattas.beslut däromändras, skallbolagsordningenBehöver

i kap. 2 §2Bestämmelserna§i kap. 2Bestämmelserna 2
tillämpningmotsvarandetillämpningmotsvarande ägeräger

nyemission.vidfondemis-Vidnyemission.vid
aktiekapitaletfår till över-sion

understigerbeloppföras som
aktiernasde nyaavsumman
denbelopp ellernominella sam-
aktiernasmanlagda höjningen av

belopp.nominella
bolagVid nyemission i vars

vid börsnoteradeaktier är en
auktoriserad marknadsplatseller

betalningtecknasfår aktier mot
belopp det nomi-lägre änav

förutsättningundernella, att
skallvadmellanskillnaden som

ochaktiernaför debetalas nya
nominellasammanlagdaderas

aktiekapitalettillförsbelopp
bolagetsfrånöverföringgenom

ellerkapital övrigti genomeget
värdetuppskrivning avav

1992:546.lydelseSenaste
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anläggningstillgångar. Sådan
överföring eller uppskrivning
skall ske beslutetinnan om ny-
emission registreras.

fråga aktiebolag, enligt insiderlagenI 1990:1342 utgörom som
aktiemarknadsbolag, dotterbolag till sådana bolag gäller, förutomsamt
föreskrifterna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen 1987:464 om
vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

5
nyemissionBeslut skallom ange

det ellerbelopp högsta belopp, varmed aktiekapitalet skall kunna
ökas, eller fördet lägsta och högsta beloppet ökningen,

det aktieslag vartill de aktierna skall höra, aktier olikanya om av
slag finnes eller kan utges,

den företrädesrätt teckna aktier tillkommer aktieägarnaatt som
eller eller får teckna aktier,annan vem som annars

den tid inom vilken aktieteckning kan ske, visst beloppnär ett
eller fastställtslägsta belopp för aktiekapitalets ökning,ett

den tid, understigande veckortvå från utfärdandet av
kungörelse enligt eller, samtliga7 § aktieägare varit företrädda vidom
den bolagsstämma beslutat emissionen, från beslutet eller, i frågasom

avstämningsbolag, från avstämningsdagen, inom vilken aktieägareom
företrädesrätt,kan begagna sin

den tid inom vilken tecknade aktier skall betalas eller, i
förekommande fall, teckning skall ske betalning,att genom

beräkningsgrund,den enligt vilken vid överteckning de aktier
icke tecknats med företrädesrätt skall fördelas, föreskriftsom om

meddelas fördelningen skall bestämmas styrelsen,att av
nominellaaktiernas belopp det belopp skall be-som

och det belopp skall betalas talas för tecknad aktie,som
för tecknad aktie,

fall förordnandei förekommande i 3som avses a
förbehåll enligt 3 kap. § fjärde stycket eller ellerOm l 3 § 6 kap. 8 §

beträffande aktierna, skallskall gälla de erinran därom itagasnya
emissionsbeslutet.

fråga avstämningsbolag iakttages, avstämningsdag skallI attom
emissionsbeslutet, aktieägarei skall ha företrädesrätt attanges om

deltaga emissionen. Avstämningsdagen fåri tidigaresättas än tre
veckor från det beslutet kungjorts enligt 7

l lydelseSenaste 1992:1238.
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emissions-användashörande kupongeraktiebrevenSkall till som
i beslutet.bevis, skall detta anges

§12
registrering inomföranmälasskallnyemissionBeslut sexom

Hinderenligt 10förfallitdetbeslutet, motfrånmånader om
föreligger,registrering om

det förutför alla de ierlagtsregistretenligtbetalningfull
aktierna,ingåendeaktiekapitaletregistrerade

beloppetsammanlagdadetsammanlagda nomi-det
tecknade och till-betalas förochtecknadebeloppetnella somav

efter avdrag föraktierdeladeavdragefteraktiertilldelade nyanya
förverkadeförklaratsaktierför-förklaratsför aktier somsom

övertagitsochövertagitsochverkade av annanav
aktiekapitaletökningenaktiekapita-ökningen upp-avavannan

i 10till beloppgårtill beloppuppgårlet avsessomavsessom
i 10

för de i denmedbetalasbeloppdethälften pengarsomav
inbetalats,aktierna haringåendekapitalökningenregistrerade

tillfördnyemissionbeslutetenligt ärapportegendomall om
bolaget,

vilketrevisorgodkändauktoriserad ellerfrånföretesyttrande av
högreinte har åsattsapportegendomeniakttagits,ochframgår 3 4 attatt

kanelleregendomenochför bolaget ärvärdetverkligavärde det attän
från revisoryttrandetverksamhet;bolagets attförbli till omnyttaantas

frånförsäkranavstämningsbolagfår i ersättasiakttagitshar3 enav
revisornskallyttrandethar skett. Isåvärdepapperscentralen attom

vidharmetodvilken använtsochapportegendomenbeskriva somange
värdetuppskattasvårigheterSärskildavärderingen den. att avav

skall anmärkas.egendomen
förekapitalbundnabolagkontantemission iVid egnavars

vadföri ställetskall,kronormiljonunderstigeremissionen somen
betalasskallbelopp,hela detochförsta stycket 3föreskrives i som
bolagetbankräkninginsättningerläggasför aktierna, somgenom

bankinstitutetfrånintyg attochbankinstitutsvenskthos omöppnat
registreringsärendet.företes ibetalatsbeloppet

tillaktiekapitaletökningenfastställesregistreringenGenom av
stycketi förstabelopp angessom

i förstadeninomicke gjortsbeslutetregistreringföranmälanOm av
registreringsmyndigheten laga-tiden ellerstycket angivna genomom

lydelse 1994:802.Senaste
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kraftägande beslut avskrivit sådan anmälan eller registrering,vägrat
gäller ivad 10 § sägs.

Aktiekapitalet ökat registrering skett. Aktierär förklaratsnär som
förverkade och övertagits blir därmed ogiltiga. Deav annan nya
aktierna medför till utdelning enligt vad därom bestämtsrätt i beslutet

emission. Beslutet får dock innebära sådan inträderrättattom senare
för räkenskapsåret efter det under vilket aktiernaän skolat till fullo

betalas.

l6§
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
kap. 2 § första stycket kap. första2 § stycketsamt samtav av
uppskrivningsfond, reservfond uppskrivningsfond, och reserv-
och Överkursfond eller fond eller uppskrivninggenom genom
uppskrivning anläggningstill- anläggningstillgångs värde.av av
gångs värde.

Bestämmelserna i första4 § stycket gäller i tillämpliga delar iäven
fråga förslag till beslut fondemission.om om

Beslut fondemission skall Beslut fondemission skallom om
på vilket och med vilket vilketsätt och med vilketsättange ange

belopp aktiekapitalet ökas, de belopp aktiekapitalet ökas, de
aktiernas aktieslag eller det aktiernas aktieslag ellernya attnya

belopp vartill aktiernas fondemission skall skenomi- utan att
nella belopp höjes i före- aktier i före-samt, samt,utnya ges
kommande fall förordnande kommande fall förordnandesom som

i avstämningsbolag3 iI 3 l avstämningsbolagavses a avses a
skall avstämningsdagen i skall avstämningsdagen ianges anges
beslutet varvid iakttages beslutet varvid iakttagesatt att
avstämning får ske innan avstämning får ske innan
beslutet registrerats. På sådant beslutet registrerats. På sådant
bolag tredje stycket5 § och bolag tredjeäger 5 § stycket ochäger

första7 § stycket motsvarande första7 § stycket motsvarande
tillämpning. tillämpning.

Beslutet fondemission skall dröjsmål föranmälas registre-utanom
ring och får verkställas före" registreringen.

Aktiekapitalet ökat registrering skett. De aktiernaär när skallnya
styrelsens försorg ofördröjligen i aktieboken. Deupptagasgenom

medför till utdelning enligt vad därom bestämts i besluteträtt om

Senaste lydelse 1995:1555.
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sådan inträderdock innebäraBeslutet fåremission. rätt änatt senare
vilket registrering skett.efter det underräkenskapsåretför

kap.5
§l

skuldebrev ellerkonvertiblavederlagAktiebolag kan utgemot
nyteckning. Sådana skuldebrevtillförenade med optionsrättskuldebrev

till viss eller order.innehavaren ellerställas tillskall man
utfästelse från bolagetskall innehållaskuldebrevKonvertibla attom

sin fordran enligteller delvis utbytaheltharborgenär rätt att
förenade med optionsrättSkuldebrevaktier i bolaget.skuldebreven mot

teckna aktier i bolagetskall borgenärtill nyteckning rätt motattge
betalning i pengar.

för utbyte ellerVillkorenutbyte ellerförVillkoren
aktier skall be-skall be- nyteckningaktiernyteckning avav
utbyte ellereller såutbyteså stämmas attstämmas att ny-ny-

teckning ske bolags-kansketeckning kan utan attattutan
ändras.Veder- ordningenändras.bolagsordningen

skuldebrevkonvertibeltförlaget
nominelladetfår understiga
utlämnasaktiebeloppet på som

mellanskillna-utbyte,vid om
betal-kontanttäckesden genom

vid utbytet.ning
vidtill optionsbevis fogadenyteckning kan knytastillOptionsrätt

skuldebrev ochfår skilja optionsbevis frånskuldebreven. Borgenär
föreskrivesi skuldebrevetsärskilt,bevisetförfoga attöver om

efter viss tid.avskiljas förstbeviset får
enligt insiderlagen 1990:1342aktiebolag,fråga utgörl somom

förutomtill sådana bolag gäller,dotterbolagaktiemarknadsbolag, samt
bestämmelserna i lagen 1987:464i detta kapitel,föreskrifterna om

aktiemarknadsbolag,emissioner ivissa riktade m.m.
iframgår utfástelseraktiekontolagen 1989:827Av att som avses

optionsbevis kan registreras enligt denskuldebrev ochangivnaovan
får utfärdasoptionsbevis inteelleroch skuldebrevlagen att om

i detta kapitelgäller bestämmelsernaske. sådana fallregistrering skall I
tillämpliga delar.i

lydelse 1991:985.Senaste



170 Bilaga-I SOU 1997:181

14
Senast månader efter det tiden för utbyte ellertre nyteckningatt av

aktier utgått skall styrelsen för registrering anmäla hur många aktier
utgivits i utbyte eller nytecknats och till fullo betalats. Omsom som

utbytestiden eller teckningstiden längre år, skallär anmälanän ett göras
månader efter utgången varje räkenskapsårsenast tre under vilketav

utbyte eller nyteckning har skett.
Hinder registrering före- Hinder registreringmot före-mot

ligger, yttrande företes ligger, yttrande företesom om
från auktoriserad eller godkänd från auktoriserad eller godkänd
revisor eller, i avstämningsbolag, revisor eller, i avstämningsbolag,
från värdepapperscentralen från värdepapperscentralenav av
vilket framgår bolaget vilket framgår bolagetatt att
grund emissionen tillförts grund emissionen tillförtsav av
vederlag till värde vederlag tillett värdemot- ett mot-
svarande minst sammanlagda be- svarande minst sammanlagda be-
loppet de aktier i loppet deutgivits skuldebrev läm-av som av som
utbyte eller, vid nyteckning, i utbyte eller, vid nyteck-att nats
aktierna till fullo betalats. ning, aktierna till fulloatt

Genom registreringen betalats.är
aktiekapitalet ökat med Genom registreringen ärsamman-
lagda nominella beloppet de aktiekapitalet ökat medav samman-
anmälda aktierna. lagda nominella beloppet deav

utbytta skuldebreven.

6 kap.
l

Nedsättning aktiekapitalet får ske för följande ändamål, nämligenav
avsättning till omedelbar täckning förlust enligt fastställdav

balansräkning, förlusten inte kan täckas fritt kapital,egetom av
återbetalning till aktieägarna, eller
avsättning till reservfond eller till fond användas enligt beslutatt

bolagsstämman.av
Nedsättning för ändamål i forsta stycket 2 och får3som anges

belopp fullstörre täckning finnsän för det bundnaattavse egna
kapitalet efter nedsättningen. Beräkningen därav sker enligt balans-
räkning för nästföregående räkenskapsår, denna fastställes vidom

ochstämman, på grundval de handlingar i kap.4annars av som anges
första4 § stycket 1-3.

Senaste lydelse 1989:831.
3 Senaste lydelse 1994:802.
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aktiekapitaletNedsättningaktiekapitaletNedsättning avav
aktiergenomföraskan attgenomföraskan genomgenom

eller läggsdras insammanlagg-ellerinlösen samman men
antaletskeocksåkan utan attaktier,ning av

minskas.aktieraktierindragning utanav
elleråterbetalning,

aktiernasminskning av
ellermedbeloppnominella utan

återbetalning.
betalningbristandegrundaktiekapitaletnedsättningOm avav

ibestämmelser 4finnsogiltigablivitaktier hargrundeller på attav
inlösennedsättningOmoch kap. 27stycketandrakap. 13 § genom

ibestämmelserfinnsbolagsordningenförbehåll ienligtaktierav
§§.8-10

l0§
andrai §9falllandrai 9 §fallI som angesangessom

detskall bolaget, närmeningendetbolaget,skall närmeningen
bolags-förbehåll ienligtbolags-förbehåll i ettenligt ett

blivit bestämtharordningen attbestämtblivitharordningen att
ochskall lösasaktiervissa attochlösasskallaktiervissa att

nedsätt-motsvarandebeloppmotsvarande nedsätt-belopp ettett
tillskallningsbeloppet avsättastillskallningsbeloppet avsättas
föranmälareservfonden,föranmäla genastreservfonden, genast

aktiekapitaletregistreringaktiekapitalet attregistrering att
nedsättnings-mednedaktiers sättsmed dessanedsätts sam-

harregistreringNärbeloppet.belopp. Närnominellamanlagda
nedsatt.aktiekapitaletskett,aktie- ärskett,harregistrering är

nedsatt.kapitalet

kap.7
2

aktie.eller såsomförvärva mottagafår pantAktiebolag egen
aktie ieller såsomförvärva mottagaheller pantfårDotterföretag

ogiltigt.förbuddettastrid ärAvtal imoderbolaget. mot
dotterföretagelleraktiebolag atthinder förintestycket utgörFörsta

rörelsen,iingåraktier attförvärvaaffärsrörelseÖvertagandevid somav
aktierauktionellerkap. 3 §enligt 13aktier att somlösa ropa

intedenskall,aktieförvärvadfordran. Enför företagetshar omutmätts

1994:802.lydelseSenaste
2 1994:802.lydelseSenaste
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har dragits nedsättning aktiekapitalet, så detgenom avyttrasav snart
kan ske förlust, dock år efter förvärvet.utan senast tre

aktiebolagHar blivit moderbolag och innehar dotterföretaget aktier i
moderbolaget, skall dessa aktier enligt vad i andraavyttras sägssom
stycket.

En aktie, inte har En aktie, inte harsom av- som av-
inom frånår förvärvet, inomyttrats fråntre år förvärvet,yttrats tre

ogiltig. Bolaget skall nedär ogiltig.sätta Bolaget skallär nedsätta
aktiekapitalet med aktiens aktiekapitaletnomi- med beloppett
nella belopp. förslagEtt till aktiens andelmotsvararsom av
beslut nedsättning skall det registrerade aktiekapitaletom
läggas fram den första vid utgången den angivnaav
bolagsstämma hålls sedan tiden for förslagavyttring. Ett tillsom
ogiltighet har inträtt. Nedsätt- beslut nedsättning skallom
ningsbeloppet skall överföras till läggas fram den första bolags-
reservfonden. hålls sedanstämma ogiltig-som

het har inträtt. Nedsättningsbe-
loppet skall överföras till
reservfonden.

12 kap.
§4

Till reservfond skall beloppavsättas som
reservfonden och reservfondenöver- inteom om

kursfonden tillsammans inte uppgår till tjugo aktie-procentupp- av
går till tjugo aktie- kapitalet, minstprocent tiomotsvararav
kapitalet, minst tio denmotsvarar delprocent netto-av av

den del vinsten förprocent året inte gårnetto-av av som
vinsten för året inte går åt för täcka balanserad förlust,attsom
för täcka balanserad förlust,att

den för vilken aktie förverkats betalat till bolaget,
enligt 4 kap. 17 § skall tillfalla bolaget,
vid utbyte fordran enligtav

skuldebrev aktie,mot motsvarar
skillnaden mellan fordringsbe-
loppet och aktiens nominella
belopp,

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

enligt beslut bolags- enligt beslutav bolags-av
eljest skallstämman överföras eljeststämman skall överföras

Senaste lydelse 1995:1555.
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redo-balansräkningendet ifrånredo-balansräkningenifrån det
tillkapitaletfriavisadetillkapitaletfriavisade egnaegna

reservfond.reservfond.
skallminststycket 1enligt förstabelopp,detberäkningVid somav

havad kanmedökasnettovinstenskallreservfond,till somavsättas
ellerdirektörverkställandestyrelseledamot,tillerkänts somannan

tantiem.
fårreservfondNedsättningreservfondNedsättning avav

bolagsstämmanbeslutenligtenligt be-fåröverkursfondeller av
förskeendastendastbolagsstämmanslut av

förske
balansräkningfastställdenligtförlustsådantäckande somav

kapital,frittkan täckas egetav
fondemission,ellernyemissionaktiekapitaletökning genomav

eller
kap.tillämpning 6motsvarandemedändamål, rätten avannat om

nedsättningen.tillstånd till6 § ger

18 kap.
6 §

beslutRegistreringbeslutRegistrering omavomav
bolagsordningensändringbe-bolagsordningensändring avav

aktiekapitalet,bestämmelseraktiekapitalet,stämmelser omom
minimi-ellermaximikapitaletminimi-ellermaximikapitalet

registreringochkapitaletaktiernasellerkapitalet avom
ned-ellerökningbeslutregistre-ochbeloppnominella om
skallaktiekapitaletsättningellerökningbeslutring avomav

ändringensamtidigt,skeaktiekapitaletnedsättning avomav
ökningenellerbolagsordningenänd-samtidigt,skall ske om

aktie-nedsättningenellerellerbolagsordningenringen avav
förnödvändigkapitalet attnedsättningen ärellerökningen av

bliskallstorlekaktiekapitaletsförnödvändigaktiekapitalet är
bolagsordningen.medförenligskall blistorlekaktiekapitaletsatt

bolagsordningen.förenlig med
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