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Lag
om ändring av 8 kap. 9 § och 16 kap. 6 § i lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om andelslag (421/2013) 8 kap. 9 § och 16 kap. 6 § som följer:

8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

9 §

Koncernbokslut

Koncernbokslut ska, utöver vad som föreskrivs någon annanstans, upprättas i enlighet
med detta kapitel.

Moderandelslaget ska alltid upprätta ett koncernbokslut, om det betalar ut medel till
medlemmarna, andelsägarna eller aktieägarna. Ett koncernbokslut behöver dock inte upp-
rättas för en liten koncern som avses i 1 kap. 6 a § i bokföringslagen och inte heller om
andelslaget enligt 6 kap. 1§ 4mom. i den lagen är befriat från skyldigheten att upprätta
koncernbokslut.

16 kap.

Utbetalning av medel

6 §

Utdelningsbart belopp

Om inte något annat följer av vad som i 2§ föreskrivs om andelslagets solvens, får an-
delslaget betala ut fritt eget kapital till ett belopp från vilket det har dragits av det belopp
som ska avsättas till reservfonden och de övriga medel som enligt stadgarna inte får beta-
las ut samt belopp som i form av utvecklingsutgifter har tagits upp i balansräkningen i en-
lighet med bokföringslagen.

Av det överskott som tillkommer en medlem och en annan andelsägare innehålls hälf-
ten för erläggande av det belopp av andelen som är obetalt, om inte annat bestäms i stad-
garna.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen ska första gången tillämpas den rä-
kenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. Andelslag får dock tillämpa
denna lag under den räkenskapsperiod som börjar efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
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