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Yttrande avseende SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
(delbetänkande april 2008) 

1 Allmänna utgångspunkter 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för 
god sed på värdepappersmarknaden, bildad av ett antal organisationer inom näringslivet med 
uppgift att skapa en samlad struktur för självregleringen inom detta område. Kollegiets uppgift 
är att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag samt att värna självregleringens 
ställning på detta område. 

Med utgångspunkt i Kollegiets arbetsområde inskränker Kollegiet sina synpunkter avseende 
Delbetänkandet till att avse frågor om ansvarsfrihet och revisorernas förvaltningsrevision. 

2 Ansvarsfrihet och revisorernas förvaltningsrevision 

I Delbetänkandet föreslås att revisorernas granskning av styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning inte längre skall ingå i revisorernas lagstadgade granskningsuppdrag 
och att revisorerna i revisionsberättelsen inte skall uttala sig om huruvida styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet. Utredaren anför att ”denna fråga 
får i stället bedömas på grundval av de uppgifter som styrelsen lämnar i förvaltningsberättelsen 
och på årsstämman” (Delbetänkandet, sid 19). Beträffande ansvarsfrihetsinstitutet, som bl a 
innebär att frågan om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet prövas på 
årsstämman, har ingen utredning gjorts och några förslag i denna fråga lämnas ej.  Man 
hänvisar till att en annan utredning har att eventuellt pröva och lämna förslag i denna fråga 
(Delbetänkandet, sid 202). 

Kollegiet konstaterar följande: 

- Att anse att årsstämman skall besluta om ansvarsfrihet ”på grundval av de uppgifter som 
styrelsen lämnar i förvaltningsberättelsen och på årsstämman.” (jfr ovan) innebär bl a att 
de befattningshavare som är föremål för ansvarsfrihetsprövning själva skall tillskapa delar 
av underlaget för stämmans beslut. 

- Genom att inte årsstämman regelmässigt erhåller ett ändamålsenligt beslutsunderlag för 
beslutet om ansvarsfrihet, urholkas värdet av beslut om ansvarsfrihet och förslaget om 
avskaffad förvaltningsrevision påverkar ansvarsfrihetsinstitutet.  

- Att påverka grunden för ansvarsfrihetsinstitutet på detta sätt, utan föregående utredning, 
anser Kollegiet oacceptabelt.  
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Kollegiets förslag: 

Ansvarsfrihetsinstitutets vara eller inte vara bör utredas i ett första steg. Blir slutsatsen att detta institut 
bör avskaffas, kan också revisorernas förvaltningsrevision slopas.  

Kollegiet noterar i sammanhanget att man vid en utredning om ansvarsfrihetsinstitutet bl a behöver 
belysa följande områden: i) kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen inklusive frågor om 
värdeöverföringar som inkräktar på det bundna kapitalet eller värdeöverföringar som sker i förtäckt 
form utan samtycke av samtliga aktieägare, liksom kontrollbalanssituationer, ii) låneförbudet och 
borgenärsskyddet, iii) skyddet av aktieägarminoritetens intresse, bl a innebärande att åtgärder inte får 
vidtas som är ägnade att ge otillbörlig fördel åt vissa ägare (likabehandlingsprincipen), iiii) 
ansvarsfrågor för styrelseledamöter, iv) kostnadsaspekter.  
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