Frivillig årsredovisning
I Sverige måste alla aktiebolag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. En årsredovisning syftar
till att förmedla information om bolagets tillstånd, att användas av t.ex. aktieägare, potentiella
investerare och banker. Årsredovisningar har dock ingen funktion vad gäller företagets förpliktelser
gentemot samhället, t.ex. som skattesubjekt. Den informationen kommer redan Skatteverket och
andra berörda myndigheter till del via bokslut och deklaration.
Årsredovisningar är därmed i många fall helt enkelt onödiga. T.ex. för den som bedriver ett mindre
företag i aktiebolagsform, och som inte ser någon anledning till att ta in delägare eller banklån till sin
lilla översättningsbyrå, webbutvecklingsfirma eller arkitektkontor. I de fallen är årsredovisningen en
onödig administrativ börda för företaget – tid och pengar som företagaren istället hade kunnat
använda till att utveckla själva verksamheten, eller till att arbeta lite mindre och njuta mer av livet.
Att driva företag är ofta mycket utvecklande och stimulerande, men mängden byråkrati och
administration gör att många kompetenta, driftiga och innovativa personer drar sig för att pröva sina
vingar, vilket innebär en förlust för både samhället och den enskilde. Det finns därför all anledning att
skala bort administrativa bördor som inte fyller någon funktion.
Med liknande argument togs kravet på auktoriserad revisor bort för fem år sen, vilket inneburit
besparingar för hundratusentals företagare. Gränsen som sattes för frivillig revision var att företaget
skulle uppfylla minst två av följande kriterier:
-

Högst tre anställda
Årsomsättning på mindre än tre miljoner kr
Tillgångar till ett värde på mindre än 1,5 miljoner kr

Gränserna är satta utifrån hur stor inverkan företagets situation har på det omgivande samhället, och
hur angeläget det därmed är med kontroll och insyn i bolaget. Vi anser att samma gränser därför är
lämpliga för att bestämma vilka företag som ska vara tvungna att lämna in årsredovisning och för vilka
det ska vara frivilligt. Givetvis kommer många företag att för sin egen skull fortsätta att lämna in
årsredovisningar – precis som många frivilligt använder auktoriserad revisor – för att lättare kunna
interagera med andra aktörer på marknaden. Men det är då ett beslut som tas av företagets ledning
och ägare, dvs. just de som har störst insikt i nyttan av alternativen och som bär eventuella kostnader
för dem.
Antalet anställda i de största företagen sjunker stadigt i Sverige. Det är i de minsta företagen
morgondagens arbetsmarknad skapas. De behöver ett bra klimat att växa i, utan hämmande
stötestenar. Här har vi en god möjlighet att utan kostnad för staten (snarare besparingar) göra
startsträckan rakare för morgondagens arbetsgivare och skatteinbetalare. Här har vi en enkel och
effektiv möjlighet att underlätta för dig som genom företagande vill ta makten över ditt eget arbete
och få betalt för att förverkliga dina egna idéer.
Vi yrkar därför:
-

att miljöpartiet verkar för att årsredovisningskravet slopas för samma kategorier småföretag
som idag inte omfattas av revisionsplikten

