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    Justitiedepartementet  

 

Remissvar avseende ”En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)”. Handelshögsko-
lan vid Göterborgs universitet (Handelshögskolan) som beretts tillfälle att yttra sig över rubri-
cerade förslag vill härmed framföra följande.  

 

Sammanfattning  

Handelshögskolan stödjer i allt väsentligt utredningens förslag. Remissvaret kommenterar 
därför inte innehållet i remissen i detalj utan kommentarerna berör endast följande fyra frågor:  

• förslag till ny struktur i årsredovisningslagarna 
• avgränsning av mikroföretag 
• redovisning enligt kapitalandelsmetoden i årsredovisningen 
• värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

 

Handelshögskolans synpunkter  

Handelshögskolan ser mycket positivt på utredningens förslag till nya årsredovisningslagar.  
Strukturen i gällande årsredovisningslagar är något rörig eftersom nya paragrafer har tagits in 
efter hand och det har medfört att stringensen och överblicken har försämrats. Ur ett pedago-
giskt perspektiv ser vi därför en klar fördel med att dela in reglerna i flera kapitel och paragra-
fer samt att föra in rubriker som förklarar vilka områden som berörs av bestämmelserna. Den 



2 / 2 

  

modernisering av språket som förslaget innehåller kommer att underlätta användarnas förstå-
else för innehållet i lagarna. I förhållande till gällande lagar har förslagen till nya årsredovis-
ningslagar också justerat språkbruk som kan leda till missuppfattningar.    

Beträffande avgränsningen av mikroföretag till gränsvärdenivåerna till 3 (antalet anställda), 
1,5 miljoner (balansomslutningen) och 3 miljoner (nettoomsättningen) så anser Handelshögs-
kolan att det i utredningen saknas argument för att gränsvärdena avviker markant från den 
högsta nivå som direktivet tillåter. Vid bestämning av olika typer av gränsvärden bör alltid en 
analys av nytta kontra kostnad föreligga. En sådan analys bör kunna leda till högre gränsvär-
denivåer jämfört med de som utredningen har föreslagit.  

Handelshögskolan är av den uppfattningen att redovisningslagstiftningen i möjligaste mån bör 
reducera skillnader mellan redovisning i juridisk person och koncern med syfte att förenkla 
redovisningen samt minska skillnader i eget kapital för juridisk person och koncern. Vi ställer 
oss därför positiva till att förslaget att företag som följer IAS-förordningen ska kunna använda 
kapitalandelsmetoden i årsredovisningen för att redovisa andelar i dotterföretag.  

Vidare anser vi att möjligheten att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde i juridisk 
person bör tillåtas. En utredning krävs dock för att presentera lösningar för de för de följd ef-
fekter som värdering till verkligt värde skapar.   

 

I tjänsten  

Marie Lumsden och Anna- Karin Pettersson  

Sektionen för redovisning 

  

 

 

 

 

 


