Nämnden för svensk redovisningstillsyn – höjd självregleringsavgift -sammanfattning.
Riksdagen har fattat beslut om att slopa Börsernas skyldighet att utöva redovisningstillsyn. Istället
har Finansinspektionen (FI) som ansvarig myndighet givits möjlighet att delegera den löpande
redovisningstillsynen till Självregleringen på värdepappersmarknaden, vilket FI gjort i januari 2019.
Med anledning av detta har Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som organiserar
självregleringen på värdepappersmarknaden ( Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk
bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering) inrättat ett nytt s.k. sakorgan Nämnden för
svensk redovisningstillsyn som ska utöva den löpande redovisningstillsynen.
I ett tidigare skede (2015) lämnade FI en kostnadsuppskattning av vad en redovisningstillsyn utförd i
FIs regi skulle kosta – uppskattningen var knappt 14 miljoner kronor. Den nya Nämnden för svensk
redovisningstillsyn är kostnadsneutral med detta, och avgiftsuttaget ingår i självregleringsavgiften
som därmed höjdes fr.o.m. 1 januari 2019.
Oavsett om det är FI eller självregleringen som utför redovisningstillsynen - så är det de noterade
bolagen som betalar. För att bekosta redovisningstillsynen har nämnden rätt att årligen ta ut skäliga
avgifter av bolagen under tillsyn.
Uttag av avgift för redovisningstillsyn från emittenter noterade vid Nasdaq Stockholm är kopplat till
de noterade bolagens börsvärde enligt följande.
I samband med att noterat bolag tecknar noteringsavtalet så åtar sig emittenten att följa regelverket
för emittenter samt blir därmed medlem i Aktiemarknadsbolagens Förening
(www.aktiemarknadsbolagensforening.se), och även skyldig att erlägga en avgift för täckande av
näringslivets kostnader för självreglering på aktiemarknadsområdet (självregleringsavgift), i vilken
avgiften för redovisningstillsyn ingår.
Självregleringsavgiften, som debiteras av Nasdaq Stockholm och betalas årsvis löpande i förskott,
utgör en summa motsvarande en procentsats av den årsavgift medlemmen betalar till Nasdaq
Stockholm. Årsavgiften, i sin tur, är relaterad till börsvärdet och utgör enligt gällande prislista 48,00
kr per miljoner i marknadsvärde med en lägsta avgift på 205.000 kr och en maximal avgift på
3.105.000 kr.
Aktiemarknadsbolagens Förening representerar de noterade bolagen i frågor som rör Nasdaq
Stockholms regelverk och inom ramen för finansmarknadens Självreglering. Det är styrelsen i
Aktiemarknadsbolagens förening som fattar beslut om storleken på procentsatsen gällande
självregleringsavgiften (fr.o.m. den 1 januari 2019 är procentsatsen 14 %) och informerar om
ändringar i denna på ordinarie stämma. Procentsatsen i självregleringsavgiften ska avspegla
självkostnaden för uthållig självreglering med hög kvalitet på aktiemarknadsområdet. Avgiften för
redovisningstillsynen ingår i självregleringsavgiften och reflekterar Nämndens årsbudget 2019 på
knappt 14 miljoner kronor.
De emittenter som omfattas av redovisningstillsynen är de emittenter som har Sverige som
hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige dvs vid Nasdaq Stockholm respektive Nordic Growth Market NGM samt annan reglerad
marknad inom EES men utanför Sverige. Även emittenter noterade vid NGM och emittent som har
Sverige som hemmedlemsstat och som är noterad vid annan reglerad marknad inom EES men
utanför Sverige erlägger en avgift för redovisningstillsynen som är skälig och avspeglar
självkostnaden för redovisningstillsynen.
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