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Svensk kod för bolagsstyrning
Bokföringsnämnden (BFN) har fått betänkandet Svensk kod för bolagsstyrning på
remiss.
BFN begränsar sitt svar till de delar av koden som har ett mer direkt samband med
redovisningsfrågor (avsnitt 3.6.1. – 3.6.3.).
En allmän princip för den form av regler som koden utgör är att reglerna i koden inte
bör behandla det som redan följer av lag eller annan överordnad författning. I punkt
3.6.1. anges att bolagets finansiella rapportering skall vara i överensstämmelse med
god sed för aktiemarknadsbolag och att det skall framgå på vilket regelverk den
grundas. Motsvarande krav får enligt BFNs mening anses följa av av bestämmelser i
årsredovisningslagen och kommer från och med 1 januari 2005 att direkt följa av en
EU-förordning. Bestämmelsen bör därför inte återges som en regel i koden.
I punkt 3.6.2. anges att styrelsen och verkställande direktören omedelbart före
underskrifterna i årsredovisningen skall lämna en försäkran om att årsredovisningen
är upprättad enligt god redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de
faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse utelämnats. BFN
anser att en sådan bestämmelse har ett stort värde. Nämnden har under 2003
hemställt att regeringen ska ta initiativ till en liknande bestämmelse införs i lag.
Nämnden framhöll i hemställan att en sådan bestämmelse bör ges i lag och avstod
från att ge ut ett allmänt råd i frågan. BFN håller fast vid att en bestämmelser om en
s.k. underskriftsmening i första hand bör meddelas i lag, men har inga invändningar
mot frågan behandlas i koden i avvaktan på att lagreglering sker.
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BFN tillstyrker kravet i 3.6.3. att finansdirektören ska avge en försäkran.

Detta yttrande har beslutats av BFN i plenum.
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