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En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) 

(Ju2015/1889/L1) 

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Redovisningsutredningens slutbetänkande En 

översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)( Ju2015/1889/L1). FAR får med 

anledning av detta anföra följande. 

Regeringen beslutade 13 december 2012 att utse en särskild utredare med uppgift att 

utreda vissa frågor kring företagens redovisning.  

Utredningsuppdraget avsåg dels att genomföra det nya EU-direktiv som har beslutats på 

redovisningsområdet (2013/34/EU), dels att utreda vilka andra förenklingar som är möjliga 

inom området. Utredaren har, i enlighet med utredningsdirektiven, lagt upp sitt arbete i två 

faser. Ett delbetänkande som behandlar de förändringsförslag som föranleddes av inför-

livandet av det nya redovisningsdirektivet lämnades i april 2014 (SOU 2014:22). FAR 

lämnade sitt remissvar härpå 1 september 2014. FAR lämnar här sitt remissvar på 

slutbetänkandet. 

Övergripande synpunkter 

Ett företags årsredovisning, och i förekommande fall koncernredovisning, ska visa 

företagets ställning vid en bestämd tidpunkt samt företagets ekonomiska utveckling i syfte 

att ge företagets olika intressenter information för olika ekonomiska beslut.  

Intressenternas behov ska vägas mot den administrativa bördan för företagen som ska 

upprätta redovisningen. Det nya redovisningsdirektivets syfte samt utformningen av 

utredningsuppdraget talar för att stor vikt bör läggas vid att åstadkomma förenklingar, och 

att varje krav på uppgiftslämnande i redovisningen bör analyseras utifrån den utgångs-

punkten.  

Målet bör vara att skapa en överblickbar och lättförståelig lagstiftning. Förenklings-

ambitioner bör även prägla den kompletterande normgivningen. På ett övergripande plan 

tillstyrker FAR de förslag som lämnats av utredningen, bland annat stödjer FAR införandet 

av kategorin mikroföretag. FAR lämnar nedan sina detaljerade kommentarer till utred-

ningens förslag. 

En ny kategori av företag - mikroföretag 

FAR stödjer utredningens förslag till införandet av kategorin mikroföretag i svensk 

lagstiftning. Utredningens utgångspunkt har varit att de undantag och lättnader som det 

nya direktivet tillåter för de allra minsta företagen ska införas, om det inte finns starka skäl 
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mot det. FAR anser att det är lämpligt att vissa av direktivets lättnader införs för mikro-

företagen. Detta utvecklas närmare nedan. 

Gränsvärden för mikroföretag och gränsvärden för frivillig revision 

Enligt direktivet får medlemsstaterna tillämpa en eller flera av de möjligheter till undantag 

för mikroföretag på sådana företag som på balansdagen inte överskrider mer än ett av 

följande tre gränsvärden:  

 en balansomslutning på 350 000 euro (motsvarande cirka 3 miljoner kronor) 

 en nettoomsättning på 700 000 euro (motsvarande cirka 6 miljoner kronor), eller 

 ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret om 10 

 

Undantagsbestämmelserna får dock inte tillämpas på investmentföretag och finansiella 

holdingföretag. 

Enligt uppgift från Statistiska Centralbyrån skulle en tillämpning baserad på ovanstående 

gränsvärden innebära att cirka 82 % av de företag som idag är "mindre företag", utgör 

mikroföretag. Utredningen föreslår dock att gränsvärdena sätts på en nivå som motsvarar 

de som gäller för revisionsplikt i aktiebolag. Enligt utredningens beräkningar skulle detta 

innebära att cirka 70 % av de företag som idag är "mindre företag" utgör mikroföretag.  

FAR anser att de föreslagna gränsvärdena innebär en bra avvägning för storlek på företag 

där väsentliga lättnader i informationsgivandet är motiverad och stödjer därmed utred-

ningens förslag. Vidare anser FAR att det är lämpligt att begränsa antalet storlekskriterier i 

svensk lagstiftning när så är möjligt, för att på så sätt underlätta för företagen. Lagstiftaren 

har sedan tidigare angett en gräns för minskade krav genom gränsvärdena för revisions-

plikt vilket, enligt FAR, är ytterligare ett argument för att samma gränsvärden bör gälla för 

mikroföretag. 

Finansiella holdingföretag och investmentföretag 

FAR stödjer utredningens förslag att undantagsbestämmelserna för mikroföretag inte ska 

tillämpas på finansiella holdingföretag eller investmentföretag. 

Vilka företag bör omfattas av undantagsbestämmelserna för mikroföretag? 

FAR stödjer utredningens förslag att undantagsbestämmelserna för mikroföretag inte ska 

tillämpas på stiftelser. Eftersom stiftelser typiskt sett inte lyder under associationsrättsliga 

bestämmelser som garanterar motsvarande insyn och kontroll, som till exempel i ett 

aktiebolag samt då stiftelser kan förvalta stora tillgångsmassor är det – enligt FARs 

uppfattning – inte lämpligt att sänka upplysningskraven för stiftelser i årsredovisningen. 

Balans- och resultaträkningar för mikroföretag 

FAR stödjer utredningens förslag att mikroföretag ska kunna upprätta balans- och 

resultaträkningar i förkortad form. 

Direktivet ger vissa företag möjlighet att upprätta balans- och resultaträkningar i en ännu 

mer förenklad version än i förkortad form. Utredningen har dock påvisat att den nuvarande 

möjligheten att upprätta i förkortad form endast har nyttjats av 888 företag (avser de 

årsredovisningar som registrerades under 2013). FAR är inte helt övertygad om att en 

slutsats kan dras i denna fråga enbart baserat på detta underlag. FAR befarar att 

förklaringen till att så få företag valt en förkortad form kan dels bero på att de flesta 
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företag inte känner till möjligheten i lagen, dels på att anlitad redovisningsbyrå använder 

sig av en standardmässig utformning i effektiviseringssyfte.  

I och med BAS-kontoplanen och möjligheten att tillämpa standardiserad programvara för 

upprättande av årsredovisning innebär ytterligare en variant av balans- och resultat-

räkningar ett extra arbetsmoment som inte alltid upplevs vara till nytta för företaget och 

dess intressenter. Nyttan med direktivets möjlighet att införa ytterligare versioner av 

uppställningsformer för vissa företag bör alltså ställas mot den ökade komplexitet och brist 

på jämförbarhet som införandet skulle innebära.  

FAR anser att möjligheten att tillåta än mer förenklade resultat- och balansräkningar för 

mikroföretag inte ska införas. FAR stödjer däremot förslaget att upprätta balans- och 

resultaträkningar i förkortad form. FAR föreslår dock att om mikroföretag väljer att 

upprätta förkortade resultat- och balansräkningar ska uppgift om nettoomsättning lämnas i 

not, eftersom det annars kan innebära svårigheter att fastställa om företaget är ett mikro-

företag eller inte. 

Särskilt om periodisering 

FAR stödjer utredningens förslag att mikroföretag inte bör undantas från skyldigheten att 

periodisera vissa intäkter och kostnader i balans- och resultaträkningarna. 

Direktivet ger möjligheten att undanta mikroföretag från att redovisa förutbetalda 

kostnader, upplupna intäkter, förutbetalda intäkter och upplupna kostnader avseende 

övriga kostnader. Enligt skattelagstiftningen ska resultat i näringsverksamhet beräknas 

utifrån bokföringsmässiga grunder. Med anledning av denna koppling, men också för att 

hålla en hög kvalitet på den information som lämnas i balans- och resultaträkningarna, 

anser FAR det vara olämpligt att införa ett undantag för mikroföretag att periodisera vissa 

intäkter och kostnader. 

Notupplysningar för mikroföretag 

FAR stödjer utredningens förslag om att mikroföretag undantas från kraven på 

notupplysning om: 

 omräkningskurs för belopp som anges i annan valuta än redovisningsvalutan 

 anläggningstillgångar 

 finansiella instrument 

 uppskrivningsfond och fond för verkligt värde 

 långfristiga balansposter 

 intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst 

 

FAR anser dock inte att kravet på upplysningar om händelser av väsentlig betydelse efter 

räkenskapsårets slut ska tas bort för mikroföretag. Ett borttagande av sådan upplysning 

försvårar för användaren av de finansiella rapporterna att bedöma förutsättningarna för 

fortsatt drift. I övrigt anser FAR att utredningens val av notupplysningar som föreslås tas 

bort synes väl avvägda givet den kostnadsbesparing detta förväntas innebära.   

Förvaltningsberättelse för mikroföretag 

FAR stödjer utredningens förslag om att mikroföretag undantas från kraven på att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla: 
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 rättvisande översikt över företagets utveckling, 

 upplysningar om förhållanden som är viktiga för bedömningen av företagets 

utveckling, ställning och resultat 

 upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

Undantagen innebär att mikroföretag, som inte är aktiebolag eller ekonomiska föreningar, 

inte behöver upprätta någon förvaltningsberättelse.  

FAR delar utredningens uppfattning att de flesta företag som är mikroföretag i normalfallet 

inte har intressenter som är i behov av informationen enligt ovan.  

Värdering till verkligt värde 

FAR stödjer utredningens förslag om att de mikroföretag som utnyttjar de förenklade 

reglerna om notupplysningar och förvaltningsberättelse inte ska kunna tillämpa årsredovis-

ningslagens bestämmelser om värdering av finansiella instrument till verkligt värde. FAR 

uppfattar att detta är ett krav enligt direktivet när en medlemsstat väljer att införa vissa 

lättnader för mikroföretag. FAR anser därmed att utredningen har kommit till rätt slutsats i 

denna fråga, givet de tidigare angivna förslagen för mikroföretag. 

Rättvisande bild 

FAR stödjer utredningens förslag att inte ändra lydelsen i årsredovisningslagen avseende 

kravet på uppfyllnad av rättvisande bild. 

Offentliggörande 

FAR stödjer utredningens förslag att inte utnyttja direktivets möjlighet till undantag för 

mikroföretag beträffande offentliggörande av årsredovisningen.  

Eftersom direktivet endast innebär en möjlighet att begränsa offentliggörandet av års-

redovisningen till enbart balansräkningen, synes detta i praktiken inte innebära en reell 

förenkling för företagen. FAR anser därför att årsredovisningen även i fortsättningen ska 

offentliggöras i sin helhet. 

Färdigställande av årsredovisningen 

Undertecknande av årsredovisningen 

FAR stödjer utredningens förslag att nuvarande bestämmelser om att en års- eller 

koncernredovisning ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och den verkställande 

direktören, kompletteras med en möjlighet att färdigställa redovisningen genom ett 

protokollfört beslut vid ett styrelsemöte vid vilket samtliga styrelseledamöter och den 

verkställande direktören deltar. FAR önskar dock att lagstiftaren direkt i lagen förklarar 

hur ett sådant undertecknande kan gå till i praktiken. FAR önskar därmed att det borde 

framgå ännu tydligare i lagtexten än vad som framgår av författningskommentaren. Ett 

exempel på ett sådant förtydligande kan till exempel vara att det framgår direkt av lagen att 

i och med att styrelsemötet hållits och protokollet justerats har styrelsen avgivit årsredo-

visningen. Årsredovisningen biläggs styrelseprotokollet och kan inte ändras med mindre 

än att ytterligare ett styrelsemöte hålls där samtliga styrelseledamöter och, i förekommande 

fall, den verkställande direktören deltar. FAR noterar att det i nuläget inte framgår tydligt 

vid vilken tidpunkt årsredovisningen ska anses avgiven. År det vid tidpunkten för beslut 

eller när det föreligger ett justerat protokoll. Detta bör förtydligas.   
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Fastställelseintyg 

FAR stödjer utredningens förslag att kravet på s.k. fastställelseintyg justeras så att ett 

sådant intyg kan undertecknas av, utöver styrelseledamot eller verkställande direktör, 

annan person som styrelsen har utsett för uppgiften. 

Meddelande om brister i redovisningshandlingar 

FAR stödjer utredningens förslag om att en underrättelse om brister i redovisnings-

handlingar, som i vissa fall ska skickas till bolaget innan förseningsavgift tas ut, ska – 

förutom med sedvanlig postgång – kunna skickas till aktiebolaget med e-post, via tjänsten 

Mina meddelanden eller på annat lämpligt sätt. 

FAR anser det vara mycket lämpligt att processen för sådana underrättelser kan 

effektiviseras och snabbas upp. 

Bör offentliggörandet av redovisningshandlingar begränsas på det sätt som redovisnings-

direktivet medger? 

FAR stödjer utredningens förslag att Sverige för närvarande inte bör utnyttja den möjlighet 

som direktivet lämnar vad gäller att i vissa delar undanta mindre företag från kraven på 

offentliggörande av årsredovisningen. 

FAR anser att det vore olämpligt att införa den lättnad som direktivet medger, eftersom 

företagen i alla fall måste offentliggöra åtminstone en del av årsredovisningen. Att införa 

en lättnad i detta fall torde därmed inte innebära någon reell förenkling för företagen. Detta 

ska även ses i ljuset av att offentliggörande av endast delar av årsredovisningen innebär en 

väsentlig inskränkning av informationsvärdet för samhället i stort.   

Elektronisk ingivning av årsredovisningen 

FAR stödjer utredningens slutsatser avseende elektronisk ingivning av årsredovisningen 

och att detta behöver utredas ytterligare. FAR anser att en sådan utredning bör genomföras 

skyndsamt då elektroniskt ingivning torde innebära stora besparingar sett över en längre 

tidsperiod. 

Ytterligare förenklingsfrågor 

Indelningen av tillgångar, avsättningar och skulder i kortfristiga och långfristiga poster 

FAR stödjer utredningens förslag om att den nuvarande möjligheten för noterade företag 

samt koncernföretag, som omfattas av en koncernredovisning upprättad enligt de inter-

nationella redovisningsstandarder som EU-kommissionen har antagit, att i balansräkningen 

dela in omsättningstillgångar och anläggningstillgångar respektive skulder och avsätt-

ningar i kortfristiga och långfristiga poster omformuleras. Denna omformulering möjliggör 

en bättre anpassning till de internationella redovisningsstandarderna.   

FAR anser att det vore önskvärt om denna indelningsgrund även kunde tillämpas av andra 

företag än de som är noterade eller omfattas av en koncernredovisning som är upprättad 

enligt de internationella redovisningsstandarder som EU-kommissionen har antagit. FAR 

kan inte utläsa något hinder för detta i artikel 11 i direktivet. 

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden i årsredovisningen 

FAR stödjer utredningens förslag att noterade företag samt koncernföretag, som omfattas 

av en koncernredovisning upprättad enligt de IAS/IFRS som EU-kommissionen har 
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antagit, ska kunna tillämpa kapitalandelsmetoden beträffande andelar i dotterföretag vid 

upprättande av sin årsredovisning om det är förenligt med god redovisningssed.  

FAR anser att det vore önskvärt om kapitalandelsmetoden även kunde tillämpas av andra 

företag än de som är noterade eller omfattas av en koncernredovisning som är upprättad 

enligt de internationella redovisningsstandarder som EU-kommissionen har antagit. FAR 

kan inte utläsa något hinder för detta i direktivet. 

Värdering av förvaltningsfastigheter 

Utredningen föreslår inte några nya bestämmelser om värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. 

FAR vill här återknyta till den hemställan (se bilaga 1) om ändring i årsredovisningslagen 

från 28 juni 2013 undertecknad av FAR, Rådet för finansiell rapportering, Svenskt 

Näringsliv samt Fastighetsägarna Sverige, samt även det särskilda yttrandet som finns i 

utredningen. FAR anser att denna fråga återigen bör omprövas. 

Upplysningar om varulagrets nettoförsäljningsvärde 

FAR stödjer utredningens förslag om att kravet på notupplysning om väsentliga avvikelser 

mellan varulagrets anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde utmönstras ur 

årsredovisningslagen. 

Eftersom upplysningskravet inte längre krävs enligt direktivet, anser FAR att det bör tas 

bort. FARs uppfattning är att det är en väldigt ovanlig upplysning som enbart uppkommer 

i exceptionella situationer varför det är väl motiverat att upplysningen utmönstras ur lagen. 

Större periodiseringsposter och större avsättningar 

FAR stödjer utredningens förslag att större företag inte längre ska behöva lämna 

upplysningar avseende delposter i förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, upplupna 

kostnader och förutbetalda intäkter (större periodiseringsposter), samt delposter i övriga 

avsättningar. 

Eftersom upplysningskravet inte längre krävs enligt direktivet, anser FAR att det bör tas 

bort. FAR kan alltså inte se att det nuvarande upplysningskravet tillför sådan viktig 

information att upplysningen bör kvarstå i lagen. 

Förvaltningsberättelsen i mindre företag 

FAR stödjer utredningens förslag om att inte utnyttja direktivets möjlighet att införa 

undantag för mindre företag avseende innehållet i förvaltningsberättelsen. 

FAR anser, i likhet med utredningen, att mindre företag normalt har en mer mång-

facetterad intressentkrets än mikroföretag. Av det följer att informationsbehovet för de 

mindre företagen är avsevärt högre än för mikroföretagen. FAR anser därför att 

informationen i förvaltningsberättelsen inte ska reduceras utöver vad utredningen föreslår. 

Vissa frågor om finansiella företags redovisning 

FAR instämmer i utredningens förslag. 
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Nya årsredovisningslagar m.m. 

FAR stödjer utredningens förslag om att den nuvarande årsredovisningslagen samt 

årsredovisningslagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag respektive försäkrings-

företag ersätt med nya lagar. FAR tillstyrker även att bestämmelserna om delårsrapporter i 

årsredovisningslagarna samlas i en ny lag om delårsrapporter. 

FAR välkomnar särskilt den omarbetning som skett, då de tidigare lagarna använt sig av 

omodernt språkbruk och inte heller varit helt logiskt uppbyggda. 

Vissa bokföringsfrågor 

Bokföringsskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund m.fl. 

FAR stödjer utredningens förslag om att ideella föreningar, registrerade trossamfund, 

registrerade organisatoriska delar av ett trossamfund, samfällighetsföreningar, viltvårds-

områdesföreningar och fiskevårdsområdesföreningar föreslås – i tillägg till dagens krav 

kopplat till tillgångarnas värde – vara bokföringsskyldiga när nettoomsättningen i bedriven 

näringsverksamhet överstiger fyra prisbasbelopp. 

FAR anser att detta innebär att verksamheterna som anges ovan får en lämplig lättnad utan 

att det ur ett samhällsperspektiv torde innebära någon reell nackdel. 

FAR vill även påtala vikten av att de övriga frågor, som beskrivs i utredningens avsnitt 9.2 

"Vissa andra frågor på bokföringslagens område", fullföljs. Exempel på frågor som FAR 

anser vara mycket angelägna att behandla avser bland annat registrering av kontanta in- 

och utbetalningar, arkiveringsregler och förvaring av räkenskapsinformation utanför 

Sverige. 

Ikraftträdande 

Utredningen föreslår att de nya lagbestämmelserna ska träda ikraft 1 januari 2017  

och att de börjar tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter  

31 december 2016. Några övergångsbestämmelser anses inte behövas. 

FAR konstaterar att införandet av en ny kategori företag i lagstiftningen tillsammans med 

övriga ändringar kommer innebära att normgivare behöver göra följdändringar i sina 

regelverk. FAR vill därför påpeka vikten av att de olika normgivarna ges möjlighet att 

hantera ändringarna i god tid. 

 

FAR 

                     
Jonas Svensson  Dan Brännström   

Ordförande   Generalsekreterare  

 

 

Bilaga 1 

Hemställan om ändring i årsredovisningslagen daterad 28 juni 2013 undertecknad av FAR, 

Rådet för finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv samt Fastighetsägarna Sverige 
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