Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:772) om ändring i lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

SFS 2003:1140
Utkom från trycket
den 23 december 2003

utfärdad den 11 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:772) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

5 kap.
1 §2 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:
1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a §, 4 b § första–tredje styckena och 4 c § om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
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25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.
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