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Enligt sändlista

Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om
årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget till
allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning
Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 29 november 2016 beslutat att
remittera ett kompletterande förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om
att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget kompletterar det
tidigare remitterade förslaget avseende nytt allmänt råd om årsbokslut med tillhörande
vägledning.
Förslaget och bilagor finns på BFN:s webbplats, www.bfn.se.
Bakgrund
BFN beslutade vid sitt sammanträde den 23 mars 2015 att remittera ett förslag till nytt allmänt
råd med tillhörande vägledning om årsbokslut. Flera remissinstanser menade att förslaget var
alltför begränsande i förhållande till bestämmelserna om årsbokslut i bokföringslagen
(1999:1078), BFL. Det framfördes även invändningar mot att det skulle finnas två separata
regelverk för årsbokslut.
Det remitterade förslaget
BFN överväger att komplettera det under år 2015 remitterade förslaget med bestämmelser
som medger att balans- och resultaträkningen i årsbokslutet får upprättas med tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och
koncernredovisning i tillämpliga delar. Förslaget innebär att de begränsningar som det
tidigare remitterade förslaget innebar undanröjs samt att det endast kommer att finnas ett
regelverk om årsbokslut.
Förslaget innehåller en ny allmän rådspunkt, punkt 1.6, som innebär att om bestämmelserna i
kapitel 2–16 eller 18 i det allmänna rådet om årsbokslut innebär begränsningar för företaget
vid tillämpningen av bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) som anges i
6 kap. 4 § andra stycket BFL får företaget tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning i de delar som avser
bestämmelserna i årsredovisningslagen som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL.
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Väljer ett företag att tillämpa punkt 1.6 innebär det att företaget därutöver endast ska tillämpa
punkterna 1.1–1.5 och punkt 3.6 samt kapitel 17 Upplysningar och kapitel 20 Särskilda regler
för företag som upprättar årsbokslut enligt punkt 1.6 i det allmänna rådet. Vid upprättandet av
balans- och resultaträkningen i årsbokslutet tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd om
årsredovisning och koncernredovisning i stället för kapitel 2–16 och 18–19 i det allmänna
rådet.1 Enskilda näringsidkare som tillämpar punkten 1.6 ska även tillämpa bestämmelserna i
det allmänna rådet om vilka tillgångar och skulder som ska eller får redovisas i enskild
näringsverksamhet.
Reglerna i det tidigare remitterade förslaget till allmänt råd om årsbokslut präglas av
förenklingar och av försiktighetsprincipen vilket bl.a. innebär vissa begränsningar i hur ett
företag kan redovisa sina tillgångar och skulder. Enligt den nu remitterade kompletteringen
kan ÅRL:s bestämmelser däremot tillämpas fullt ut inom ramen för vad BFL anger.
BFN föreslår att de nya bestämmelser som tillkommer för företag som väljer att tillämpa
punkt 1.6 förs in i ett eget kapitel, kapitel 20. Kapitlet innehåller bl.a. bestämmelser om vilka
upplysningar företaget ska lämna utöver de upplysningar som ska lämnas enligt kapitel 17
och bestämmelser som ska tillämpas när företaget upprättar årsbokslutet enligt punkt 1.6
första gången. I kapitlet regleras även i vilka situationer företaget får övergå till att upprätta
årsbokslutet utan tillämpning av punkten 1.6.
BFN:s avsikt är att de föreslagna reglerna ska beslutas samtidigt, och med samma
ikraftträdande, som det tidigare remitterade förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande
vägledning om årsbokslut.
Förslaget till allmänt råd med bilagor finns att ladda ner på webbadressen
http://www.bfn.se/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser. 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).
Remissynpunkter
Synpunkter lämnas endast per e-post till bfn@bfn.se senast den 28 februari 2017. Lämna
svaren både i word- och pdf- format. Frågor om remissen kan ställas till Eva Sundberg
(eva.sundberg@bfn.se eller 08-408 98 983).

Stefan Pärlhem
kanslichef
Eva Sundberg
handläggare

1

Det ursprungliga förslaget som remitterades under år 2015 innehåller totalt 21 kapitel. Förslaget kommer
sannolikt omarbetas på ett sätt som medför att två kapitel utgår. Det innebär att av det ursprungliga förslaget
återstår 19 kapitel. Med det nya kapitlet med särskilda regler för företag som upprättar årsbokslutet med
tillämpning av punkt 1.6 kommer det allmänna rådet bestå av 20 kapitel totalt.
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Advokatsamfundet
Ekobrottsmyndigheten
FAR
Folkbildningsrådet
Föreningen stiftelser i samverkan
Företagarförbundet
Företagarna
Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
IOGT-NTO
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Landsorganisationen i Sverige, LO
Lions
Lunds universitet
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Näringslivets Regelnämnd, NNR
Pingst FFS
Rekonstruktörer & konkursförvaltarkollegiet (REKON)
Riksidrottsförbundet
SIE-gruppen
Scouterna
Skatteverket
Statistiska Centralbyrån, SCB
Svenska Bankföreningen
Svenska jägarförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges frikyrkosamråd
Sveriges förenade studentkårer
Sveriges Häradsallmänningsförbund
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF
Sydsvenska Industri- och handelskammaren
Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
Upplysningscentralen
Villaägarna
XBRL Sweden
Örebro universitet

För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighets- och associationsrätt
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Bilagor:
1. Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och
koncernredovisning – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsbokslut med
tillhörande vägledning
2. Konsekvensutredning
3. Läsanvisning till det remitterade förslaget
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