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Enligt sändlista 

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut 

Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 23 mars 2015 beslutat att remittera 
ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut. 
Förslaget utgör en del av BFN:s arbete med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade 
företag och finns på BFN:s webbplats, www.bfn.se. 

BFN:s K-projekt 

 

BFN arbetar sedan ett antal år med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag av 
olika slag och storlek (K-projektet). I de K1- och K2-regelverk som hittills har beslutats har 
målet varit att reglerna ska vara enkla, tydliga och heltäckande. Genom att ge de mindre 
företagen möjlighet att välja ett samlat och förenklat regelverk med färre bedömningar och 
valmöjligheter vill BFN underlätta för dessa företag och därmed minska deras administrativa 
börda. 
 
Vid utgången av 2014 är följande regelverk beslutade:  

• K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1).  

• K1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 
(BFNAR 2010:1). 

• K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).  

• K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1).  

• K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 
 
Mer information om K-projektet finns på BFN:s webbplats. 

 
Det remitterade förslaget 

 

Det nu remitterade förslaget, K2 Årsbokslut, innehåller ett nytt samlat regelverk om 
upprättande av årsbokslut. Det får tillämpas av samtliga företagsformer som ska avsluta den 
löpande bokföringen med ett årsbokslut. K2 Årsbokslut är regelbaserat och har utformats med 
utgångspunkt i BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1 (K2-regelverken). Det finns dock ett 
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antal väsentliga skillnader mellan det nu remitterade förslaget och de beslutade K2-
regelverken. 
 
Med utgångspunkt i K2-regelverken har K2 Årsbokslut anpassats till de för årsbokslut 
gällande bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078). Dessutom har antalet skattemässiga 
justeringar som behöver göras i deklarationen därför att värderingsreglerna i redovisningen 
skiljer sig från de som gäller vid beskattningen blivit färre. Det har gjorts genom att 
värderingsreglerna, där så har varit möjligt, har anpassats till motsvarande regler i 
inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
I det nu remitterade förslaget har kommentarerna placerats i direkt anslutning till de allmänna 
råden. Detta motsvarar dispositionen i BFNAR 2012:1, K3 Årsredovisning och koncern-
redovisning. Anpassningen innebär att språkliga justeringar har gjorts och hänvisningar har 
strukits eller ändrats. Någon ändring i sak jämfört med motsvarande texter i BFNAR 2008:1 
och BFNAR 2009:1 är inte avsedd. 
 
I regelverket finns särregler som endast gäller för en specifik företagsform. Dessa har 
placerats sist i respektive kapitel under egna rubriker. 
 
När kan det allmänna rådet börja tillämpas 

 

BFN föreslår att det allmänna rådet ska kunna tillämpas på årsbokslut som avser räkenskapsår 
som avslutas den 31 december 2015 eller senare. 
 
Remissynpunkter 

 
Förslaget till ny normgivning om årsbokslut är regelbaserat och har utformats med 
utgångspunkt i de allmänna råden i BFNAR 2008:1 och BFNAR 2009:1. En anpassning har 
gjorts till det förhållandet att delvis olika lagregler gäller för ett årsbokslut jämfört med en 
årsredovisning. Vidare har regelverket i viss utsträckning anpassats till de särskilda 
förutsättningar som kan antas gälla för tillämpande företag. Det är angeläget att få 
remissynpunkter om detta. 
 
Som angetts ovan har avsikten också varit att begränsa antalet skattemässiga justeringar som 
kan bli följden av att värderingsregler skiljer sig åt vid redovisningen och beskattningen. Det 
är därför viktigt att få synpunkter på det remitterade förslagets anpassning till skattereglerna. 
 
Det remitterade förslaget baseras på nu aktuell redovisningslagstiftning. Kommande 
lagändringar som grundar sig på Redovisningsutredningens delbetänkande Genomförande av 
EUs nya redovisningsdirektiv SOU 2014:2 har inte beslutats och har därför inte kunnat 
beaktas. BFN kommer av det skälet att uppdatera sin normgivning när EU:s nya redovisnings-
direktivet har införlivats i redovisningslagstiftningen. 
 
BFN har sedan de befintliga K2-regelverken beslutades mottagit synpunkter som avser 
tillämpning och tolkning respektive önskemål om ändringar i regelverken. Dessa synpunkter 
har inte beaktats i det remitterade förslaget. Skälet för det är att regelverken i relevanta delar 
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behöver överensstämma med varandra. De mottagna synpunkterna kommer emellertid att 
behandlas i särskild ordning inom ramen för det fortsatta arbetet med K2 Årsredovisning och 
kommer då även, när det är motiverat, att inarbetas i K2 Årsbokslut. En särskild remiss 
gällande detta kommer att tas fram senare. Synpunkter som avser regler som även återfinns i 
befintliga K2-regelverk ska därför inte lämnas i svaret på denna remiss utan hanteras inom 
ramen för kommande projekt gällande K2 Årsredovisning. 
 
Förslaget till allmänt råd med vägledning samt konsekvensutredning finns att ladda ner på 
webbadressen http://www.bfn.se/remisser/remisser.aspx. Vill ni som remissinstans ha ett 
utskrivet material skickat till er, sänd ett mejl till bfn@bfn.se eller kontakta BFN på 08-787 
80 28 (telefontid vardagar 09.30 – 11.30). 
 
Synpunkter lämnas endast per e-post till bfn@bfn.se senast den 30 juni 2015. Lämna svaren 
både i word- och pdf- format. Frågor om remissen kan ställas till Johan Nilsson 
(johan.nilsson@bfn.se eller 08-787 83 25) och Stefan Pärlhem (stefan.parlhem@bfn.se eller 
08-787 81 34). 

 

Stefan Pärlhem 
kanslichef 

 Johan Nilsson 
 handläggare 

 
 
Bilagor: 
1. Sändlista 
2. Förslag till allmänt råd med vägledning 
3. Konsekvensutredning 
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Sändlista 

 
1. Advokatsamfundet 
2. Ekobrottsmyndigheten 
3. Far 
4. Folkbildningsrådet 
5. Föreningen Stiftelser i Samverkan 
6. Företagarförbundet 
7. Företagarna 
8. Handelshögskolan i Stockholm 
9. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 
10. IOGT-NTO 
11. Lantbrukarnas Riksförbund 
12. Lions 
13. LO 
14. Lunds universitet 
15. Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
16. Näringslivets Regelnämnd, NNR 
17. Pingst FFS 
18. Rekonstruktör & konkursförvaltarkollegiet (REKON) 
19. Riksidrottsförbundet 
20. SIE-gruppen 
21. Scouterna 
22. Skatteverket 
23. Statistiska Centralbyrån SCB 
24. Svenska Bankföreningen 
25. Svenska jägarförbundet 
26. Svenskt Näringsliv 
27. Sveriges Frikyrkosamråd 
28. Sveriges förenade studentkårer 
29. Sveriges Häradsallmänningsförbund  
30. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF 
31. Sydsvenska Industri- och handelskammaren 
32. TCO 
33. Upplysningscentralen 
34. Villaägarna 
35. XBRL Sweden 
36. Örebro Universitet 
 

 

 

 


