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Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554)
dels att 2 kap. 5 och 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 3 och 4 §§ samt 9 kap. 1 och
2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 kap. 3 a och 3 b §§,
samt närmast före 8 kap. 3 b § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
5 § Årsredovisningen skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. I
aktiebolag får den i stället upprättas i elektronisk form.
7 §2 I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds
av en styrelse, skall årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, skall även denne skriva under
årsredovisningen. I aktiebolag får årsredovisningen undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
I handelsbolag skall årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.
I stiftelser med anknuten förvaltning skall årsredovisningen skrivas under
av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga
bolagsmän som företräder bolaget.
I övriga företag skall årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.
Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, skall yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i
första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.
Årsredovisningen skall innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.
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7 kap.
2 §3 Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om
1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag,
2. det överordnade moderföretaget lyder under lagstiftningen i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
3. det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upprättats
och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (83/349/EEG).
Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 §
andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.
Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat
någon koncernredovisning skall ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3–3 b §§. Registreringsmyndigheten
skall på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in.
Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten
förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Sådant föreläggande skall utfärdas om någon begär det. Om moderföretaget, i
fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte
skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till
registreringsmyndigheten, skall vad som i nämnda paragrafer sägs om att
handlingarna skall hållas tillgängliga i stället tillämpas på det överordnade
moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Första stycket gäller inte,
1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets
styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning
skall upprättas, eller
2. om andelarna i moderföretaget eller skuldebrev som moderföretaget
har utfärdat är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncernredovisning
skall upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om
namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda
koncernredovisningen.

8 kap.
3 §4 Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av 6 kap.
2 § bokföringslagen (1999:1078) skall fullgöras på följande sätt. På samma
sätt skall även revisionsberättelsen offentliggöras.
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1. Aktiebolag
Bestyrkta kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.
På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Med bestyrkt kopia jämställs vid tillämpning av denna lag elektroniskt
original.
2. Ekonomiska föreningar
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant
föreläggande skall utfärdas när någon begär det. Föreningar av det slag som
avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföreningar, 7 kap. 4 §
andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten
även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna skall i dessa
fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelsebeslutet.
På kopian av årsredovisningen skall en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen
har fastställts. Uppgift skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset
skall även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst
eller förlust.
3. Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
4. Stiftelser
Kopior av handlingarna skall ha kommit in till registreringsmyndigheten
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen
(1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior skall hållas tillgängliga för
alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.
5. Övriga företag
Kopior av handlingarna skall hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt
föreläggande av registreringsmyndigheten skall bestyrkta kopior av handlingarna ges in dit. Sådant föreläggande skall utfärdas när någon begär det.
Företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller, i fråga om moderföretag,
7 kap. 4 § andra stycket är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna
skall i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från
räkenskapsårets utgång.
3 a § Handlingar som avses i 3 § 1 om aktiebolag får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
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Ett bevis om fastställelse enligt 3 § 1 om aktiebolag får undertecknas med
en elektronisk signatur. Närmare föreskrifter om den elektroniska signaturen
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Om en handling som avses i första stycket ges in elektroniskt i form av en
bestyrkt kopia, skall den elektroniska handlingens överensstämmelse med
originalet vara bestyrkt enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.
Den som lämnar osann uppgift i ett bevis som avses i andra stycket eller
oriktigt intygar att en elektronisk handling överensstämmer med originalet
enligt tredje stycket döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till
böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är att anse som
grovt, till fängelse i högst två år.
Registrering i aktiebolagsregistret
3 b § Registreringsmyndigheten skall registrera årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag i aktiebolagsregistret.
Registreringen skall avfattas på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, skall registreringen dessutom avfattas på annat officiellt
språk inom den Europeiska unionen eller på norska eller isländska.
Den som begär att en registrering skall avfattas på annat språk än svenska
skall, om Bolagsverket inte medger annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som skall registreras. Översättningen
skall vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande
behörighet.
4 §5 När årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag eller handelsbolag har getts in till registreringsmyndigheten, skall myndigheten kungöra detta. Kungörandet skall ske i en tidning som myndigheten ger ut.
I fråga om aktiebolag skall en kungörelse avfattas på samma språk som
registreringen i aktiebolagsregistret.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om sådant kungörande.

9 kap.
1 §6 Följande företag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport):
1. företag som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller 7 kap. 4 § andra
stycket, och
2. företag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna.
Delårsrapporten skall avse företagets verksamhet från räkenskapsårets
början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret.
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Delårsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar form. I aktiebolag får den i stället upprättas i elektronisk form.
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2 §7 En delårsrapport skall hållas tillgänglig hos företaget för var och en
som vill ta del av den. En kopia skall genast sändas till en sådan aktieägare,
bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin postadress. En delårsrapport som avses i 1 § andra stycket andra meningen skall senast två månader efter rapportperiodens utgång offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 3–3 b §§.
Om delårsrapport inte ges in till registreringsmyndigheten i rätt tid, tillämpas 8 kap. 13 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

