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om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

SFS 2005:192
Utkom från trycket
den 26 april 2005

utfärdad den 14 april 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 § och 7 kap. 31 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

6 kap.
1 §3 Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs
för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar
till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av
årsredovisningen.
Upplysningar skall även lämnas om
1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut,
3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,
4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling,
5. företagets filialer i utlandet,
6. antal och nominellt belopp för egna aktier som innehas av företaget,
den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,
7. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har förvärvats under
räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,
8. antal och nominellt belopp för de egna aktier som har överlåtits under
räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och
9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.
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Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat,
skall det även lämnas följande upplysningar avseende användningen av finansiella instrument:
1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje
viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tilllämpade principer för säkring, och
2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.
Utöver sådan information som skall lämnas enligt första–tredje styckena
skall förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke-finansiella upplysningar
som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat
och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar
om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.
Andra stycket 3 och 5 samt tredje stycket gäller inte företag som avses i
3 kap. 8 § andra stycket. Fjärde stycket första meningen gäller endast företag
som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

7 kap.
31 §4 Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen skall
upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 3–5 §§. Bestämmelsen i 6 kap.
1 § fjärde stycket första meningen gäller endast koncerner som avses i 7 kap.
4 § andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005 och tillämpas första gången för
det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2005.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

2

4

Senaste lydelse 1999:1112.
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

