Svensk författningssamling

SFS 2000:34

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

utfärdad den 10 februari 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554).
dels att 2 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 2 § och 7 kap. 7 § samt rubriken närmast före 4 kap. 13 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 16 §, samt närmast
före 4 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
6 § Beloppen i årsredovisningen skall anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). I så fall skall upplysning om omräkningskursen lämnas i en not.
Vid byte av redovisningsvaluta skall balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen skall utgöra
ingående balans för det nya räkenskapsåret.

4 kap.
Omräkning av fordringar och skulder
13 § Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta
står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§.
Omräkning av förlagsinsatser
16 § Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, skall föras mot Balanserad vinst eller förlust.
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5 kap.
2 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall
anges.
För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än redovisningsvalutan skall det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisningsvalutan.

7 kap.
7 §2 För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
5 § om språk och form,
6 § om valuta, och
7 § om undertecknande.
I koncernredovisningen skall beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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