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En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2014:79 2015:8)  
 

I slutbetänkandet redovisas utredningen sina överväganden och förslag avseende den svenska 

redovisningslagstiftningen. Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda ikraft den 1 

januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 

december 2016.  

 

Förslag 
 

När det gäller de finansiella företagen föreslås bl.a. att kreditinstitut och värdepappersbolag som 

drivs i aktiebolagsform, vid upprättande av koncernredovisning, inte ska behöva göra den 

uppdelning av eget kapital som ska göras vid upprättande av årsredovisning. Utredningen föreslår 

vidare att det i samtliga kreditinstitut och värdepappersbolag ska krävas Finansinspektionens 

medgivande till uppskrivning av anläggningstillgångar. Förslaget innehåller även ett bemyndig-

ande till regeringen eller Finansinspektionen att meddela föreskrifter om uppgifter om koncernen i 

viss finansiella holdingföretags delårsrapporter.  
 

Utredningen föreslår även att de nuvarande årsredovisningslagarna bl.a. lagen om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) ersätts med nya lagar. De nya lagarna bygger till 

stora delar på nuvarande lagar. Lagtexten har dock fått en modern utformning med fler kapital och 

rubriker. De nya lagarna har inga bestämmelser om delårsrapporter. Bestämmelserna om 

delårsrapporter har i stället samlats i en ny särskild lag om delårsrapporter.  

 

Synpunkter  
 

Finansbolagen välkomnar att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya mer lätt-

illgängliga lagar. Samtidigt noteras att det sammantaget är en mycket omfattande regelmassa 

varför det är svårt överblicka alla de förändringar som reformen för med sig. I motiven bör 

klargöras att i den mån det inte tydligt anges att en förändring är avsedd bör de nya reglarna inte 

medföra någon förändring i sak.  
 

När det gäller de finansiella företagen tillstyrks de lättnader som föreslås bl.a. beträffande den 

uppdelning eget kapital. När det gäller det nya kravet på medgivande till uppskrivning av 

anläggningstillgångar ifrågasätts om kravet är nödvändigt med tanke på att eventuella 

uppskrivningar likväl måste vara förenligt med gällande reglering, vilken även innehåller 

informations- och rapporteringskrav i förhållande till Finansinspektionen.  

 

Stockholm som ovan 

FINANSBOLAGENS FÖRENING 

 

 

/Lars Zacharoff/   /Per Holmgren/ 


