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 Bokföringsnämnden 
Box 7849 
103 99 Stockholm 

Remissvar ett förslag på allmänna råd om bokföring med till-
hörande vägledning  

 
Bolagsverket ser mycket positivt på förslaget till det allmänna rådet genomförs och 
därmed får utgöra en vägledning om bokföring och att det samlas i en gemensam 
vägledning och regelverk. 
 
Genom förändringarna i årsredovisningslagen, som innebär att en årsredovisning i ett 
aktiebolag numera kan upprättas i elektronisk form, så upp står frågan om vilket krav 
på bevarande som ska ställas på det elektroniska formatet. I vägledningen behandlas 
frågan om bevarande av räkenskapsinformation, bland annat elektroniska fakturor 
och sammanställningar. Däremot behandlas inte specifikt frågan om hantering av 
elektroniskt upprättade årsredovisningar.  Årsredovisningar utgör räkenskapsinform-
ation enligt definitionen i 1 kap. 2 § bokföringslagen. Vägledningens förslag skulle 
således innebära att en elektroniskt upprättad årsredovisning inte behöver bevaras i 
elektroniskt form efter utgången av det tredje året efter det kalenderår då räkenskaps-
året avslutades om informationen på ett betryggande sätt överförts till något annat 
material. Det innebär att en årsredovisning i elektroniskt format skulle kunna förstö-
ras efter tre år om den har skrivits ut på papper. Verket ser dock gärna att detta för-
tydligas i vägledningen och då lämpligen i kapitel 7 huruvida treårsregeln är tillämplig 
när det gäller årsredovisningar i elektronisk form.  
 
För bolaget och dess intressenter utgör årsredovisningen det viktigaste dokumentet 
som bolaget upprättar under året. Med hänsyn till årsredovisningens betydelse såväl 
för bolaget som utomstående anser Bolagsverket att det finns anledning att överväga 
att ett exempel lämnas i vägledningen om hur årsredovisningen ska bevaras i ur-
sprungliga formatet när det gäller elektroniskt upprättade årsredovisningar. Det är då 
viktigt att det klargörs om hur elektronisk upprättade årsredovisningar ska arkiveras 
med de elektroniska signaturerna från styrelseledamöterna. Det behöver också klar-
göras om hur årsredovisningen kan överföras till annat format. Detta klargörande 
skulle lämpligen kunna ske i kapitel 7.  
 
Bolagsverket får en del frågor om hur helt nya ägare till exempelvis aktiebolag ska 
kunna få ta del av tidigare räkenskapshandlingar däribland årsredovisningar, det är 
bra att detta behandlas i vägledningen på sidan 69. Dock kanske det borde framgå att 
huvudregeln är att om inget annat avtalats ska räkenskapsinformationen följa den 
juridiska personen som innebär att materialet överlämnats till de nya aktieägarna.  
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Bolagsverket ser det som viktigt att ikraftträdande av det allmänna rådet trä-
der i kraft så fort som möjligt. Dock kanske det kan övervägas om ikraftträ-
dandet ska vara kopplat till räkenskapsår.  
 
Detta yttrande har beslutats av avdelningsjuristen Jörgen Schéle. Föredragande har 
varit företagsekonomen Anders Persson.   
 
 
 
Jörgen Schéle   
 
 
   Anders Persson  


